
เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รวมท้ังส้ิน 25,494,701     
งบรายจ่าย : ........(เช่น งบด าเนินงาน)
 - ค่าใช้จ่าย.....(เช่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม)
1.กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 7,734,374      
1.1กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 637,655         
 - งานคุ้มครองจริยธรรม 637,655         
1.โครงการอนุรักษ์พลังงาน สถาบันโรคทรวงอก 42,570           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการพลังงาน
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 อย่างเป็นระบบ สามารถใช้เทคนิคด้านการบริหารจัดการ
    ในประเทศ พลังงาน ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 2 2        6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 14,400            พลังงานเช้ือเพลิง และการใช้น้ าประปา พร้อมท้ังสามารถ
(2 คน x 1,200 บาท x 6 ชม.) (2 รุ่น) (2 รุ่น) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเคร่ืองจักร อุปกรณ์
2.ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืมส าหรับวิทยากร 5       2        7            2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 1,680             เพ่ือการอนุรักษณ์พลังงานอย่างเหมาะสม รวมท้ังการสร้าง
และคณะท างาน จิตส านึก โดยการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการฯ
(7 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ) ผู้ตรวจประเมิน สส.พลังงาน และบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการ
3.ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม คณะท างาน 300         5       2        307        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 21,490            อนุรักษ์พลังงาน จ านวน 2 รุ่น
และวิทยากร วัตถุประสงค์
(307 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ) 1.มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เกิดจิตส านึกและมีความรู้พ้ืนฐาน
4.ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการฝึกอบรม 5,000         บาท 5,000             ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัต จากการ

ศึกษากรณีตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จ เพ่ือให้เกิดการน าไปสู่
การปฏิบัติเกิดผลประหยัดได้จริง
2.เพ่ือลดการใช้พลังงานภายในองค์กรให้ได้ตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม แบ่งเป็นลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ า
อย่างน้อย 10% ในข้ันตอนแรก
3.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากรให้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้อย่าง
เป็นระบบและย่ังยืน
4.สามารถประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของตนเอง
เพ่ือน าสู่การจัดท าแผนด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงงาน ฉบับท่ี 2 ปี 2550 ก าหนด

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

1/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 300 คน ประกอบด้วย
 - คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจประเมิน สส.พลังงาน และบุคลากร
ของสถาบันโรคทรวงอก (2 รุ่น)
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.ภาคทฤษฎี ช่วงเช้า
เร่ือง "แนวทางการพัฒนาและสร้างความย่ังยืนด้านการอนุรักษ์
พลังงาน"
2.ภาคปฏิบัติ ช่วงบ่าย
ระยะเวลาด าเนินการ
รุ่นท่ี 1 เดือน มีนาคม - สิงหาคม 64 ผู้เข้าอบรม 150 คน
รุ่นท่ี 2 เดือน มีนาคม - สิงหาคม 61 ผู้เข้าอบรม 150 คน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการบอรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประหยัด
พลังงานและสามารถลดใช้พลังงานได้ประมาณ 20%
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการด าเนินโครงการ

 - ปัจจัยความเส่ียง/สาเหตุ
 - มาตรการจัดการความเส่ียง
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

2.โครงการอบรม การป้องกันและปราบปราม 9,545            เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี รัฐบาลก าหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของรัฐ สถาบันโรคทรงอก ประจ าปีงบประมาณ และก าหนดให้ทุกหน่วยราชการ จะต้องด าเนินมาตรการ
พ.ศ. 2564 ป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติชอบอย่างจริงจัง
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 รวมท้ังช่องทางให้ภาคประชาชนหรือเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม
    ในประเทศ ในการสอดส่อง แจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือการ
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1        3         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 1,800             ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ให้ปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส
(1 คน x 3 ชม. x 600 บาท) สถาบันโรคทรวงอกตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
 - ค่าอาหารว่างส าหรับวิทยากร คณะท างาน 100         6       1        107        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 3,745             ข้ึนมากในวงการราชการ จึงได้จัดโครงการอบรมฯ
และผู้เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์
(107 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 1.เพ่ือให้บุคลากรของสถาบัน ทราบถึงปัญหาการทุจริต
 - ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม 4,000         บาท 4,000             คอร์รัปช่ันในวงการราชการ

2.เพ่ือให้บุคลากรของสถาบัน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความเป็นมาและภัยอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
3.เพ่ือให้บุคลากรของสถาบัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
4.เพ่ือสร้างความตระหนักว่าปัญหาคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาของ
สังคมท่ีทุกคนจะต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้มาตรการเสริมสร้าง
จิตส านึกด้านคุณธรรม อันจะน าไปสู่การสร้างค่านิยม
"ยกย่องคนดี" ให้คนดีรวมกลุ่มช่วยเหลือคนดีด้วยกัน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน/
หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
เป็นการบรรยายความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมา
และภัยอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจน
แนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 1/2 วัน ระหว่างเดือน ตุลาคม 63 - กันยายน 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรของสถาบัน ได้ทราบถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ในวงการราชการ
2.บุคลากรของสถาบัน ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความเป็นมาและภัยอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน
3.บุคลากรของสถาบัน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
4.บุคลากรของสถาบัน เกิดจิตส านึกด้านคุณธรรม และความ
ภาคภูมิใจในการเป็น "ข้าราชการไทยใสสะอาด" และเป็น
คนดีของสังคม ท้ังพร้อมท่ีจะ "ยกย่องคนดี" และช่วยเหลือ
คนดีด้วยกัน
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการด าเนินโครงการ

 - ปัจจัยความเส่ียง/สาเหตุ
 - มาตรการจัดการความเส่ียง

3.โครงการอบรม "พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ 7,510            เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ราชการ พ.ศ. 2540" ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 ราชการ พ.ศ. 2540 ของสถาบันโรคทรวงอกเป็นไปโดย
    ในประเทศ ถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด ตามมติ
1.ค่าตอบแทนวิทยาการภาครัฐ 1        3         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 1,800             คณะรัฐมนตรี และด าเนินการตามกฎกระทรวงประกาศ
(1 คน x 600 บาท x 3 ชม.) มติของคณะกรรมการข้อมูลช่าวสารของทางราชการและ
2.ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม คณะท างาน และ 100         5       1        106        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 3,710             ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
วิทยากร จึงขอจัด โครงการอบรม "พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(106 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) พ.ศ. 2540 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ข้ึน
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 2,000         บาท 2,000             วัตถุประสงค์

4/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

1.เพ่ือทราบแนวทางในการด าเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวารของราชการ พ.ศ. 2540
2.เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูล
ข่าวสาร
3.เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย
ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
4.เพ่ือให้ข่าวสารท่ีเปิดเผยแล้วไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
หรือท าให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวม
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้า
หน่วยงาน/คณะกรรมการและข้าราชการสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยายความรู้เก่ียวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 1/2 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 63 - กันยายน 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.บุคลากรเข้าใจแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3.เข้าใจการด าเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย
ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการละเมิด

5/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

สิทธิส่วนบุคคลหรือท าให้เกิดผลเสียต่อส่วนร่วม
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการด าเนินโครงการ

 - ปัจจัยความเส่ียง/สาเหตุ
 - มาตรการจัดการความเส่ียง

4.โครงการอบรม เชิงปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน 441,690         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาท สถาบัน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้กับบุคคลากรเกิดความตระหนักและ
โรคทรวงอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล็งเห็นถึงความส าคัญ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 และส่งเสริมกิจกรรมให้กับบุคลากรทุกกลุ่มทุกระดับ และ
    ในประเทศ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับท้องถ่ินและ
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (2 วัน) 2 3        3            6         ชม. 600           บาท/คน/วัน/ชม. 21,600            ระดับภาค
(3 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 2 วัน) วัตถุประสงค์
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับวิทยากร 137         137        4         ม้ือ 70             บาท/คน/ม้ือ 38,360            เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ได้เรียนรู้ตามรอย
คณะท างาน และผู้เข้าร่วมประชุม พระยุคลบาทและสามารถน าความรู้ไปเป็นพ้ืนฐานในการ
(137 คน x 70 บาท x 4 ม้ือ) ปฏบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดินรวมท้ัง
 - ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากร คณะท างาน เสริมสร้างวินัยและประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแห่ง
และผู้เข้าร่วมระชุม (70 ห้อง) จรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ห้องพักเด่ียว (3 ห้อง x 1,450 บาท 3         ห้อง 1,450         บาท/ห้อง 4,350             กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
ห้องพักคู่ (67 ห้อง x 1,800 บาท) 67       ห้อง 1,800         บาท/ห้อง 120,600           - ประเภท ข.  จ านวน 130 คน ประกอบด้วย
 - ค่าอาหาร (3 ม้ือ) ส าหรับวิทยากร คณะท างาน 137         137        800           บาท/คน 109,600          ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/
และผู้เข้าร่วมประชุม (137 คน x 800 บาท) หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรของสถาบัน
 - ค่าเช่ายานพาหนะรับส่ง ไป-กลับ (2 วัน) โรคทรวงอก
รถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 48 ท่ีน่ัง 2 3         คัน 17,000       บาท/วัน/คัน 102,000           - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(2 วัน x 3 วัน x 17,000 บาท) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
รถตู้ปรับอากาศส าหรับดูสถานท่ีจัดโครงการ 1 1         คัน 7,000         บาท/วัน/คัน 7,000              - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
(1 วัน x 1 คัน x 7,000 บาท) ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราช
(+ค่าน้ ามัน+ค่าทางด่วน) ด าริ ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รถตู้ปรับอากาศส าหรับคณะท างาน 2 1         คัน 7,000         บาท/วัน/คัน 14,000            (อาจเปล่ียนแปลง)
(2 วัน x 1 คัน x 7,000 บาท กิจกรรมด าเนินงาน
(+ค่าน้ ามัน+ค่าทางด่วน) เป็นการบรรยายสาธิต แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ศึกษาดูงานโครงการ
 - ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 1,500         บาท 1,500             ในพระราชด าริ
 - ค่ารถเข้าชมสถานท่ีโครงการรพระราชด าริ 134         134        20             บาท/คน 2,680             ระยะเวลาด าเนินการ
(134 คน x 20 บาท จ านวน 2 วัน  1 คืน ระหว่างเดือนตุลาคม 63 - กันยายน 64

6/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 20,000       บาท 20,000            ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
และสามารถน าความรู้ไปเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
ข้าราชการท่ีดีและพลังงานของแผ่นดินรวมท้ังเสริมสร้างวินัย
และประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแห่งจรรยาบรรณ และ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการด าเนินโครงการ

 - ปัจจัยความเส่ียง/สาเหตุ
 - มาตรการจัดการความเส่ียง

5.โครงการอบรม การพัฒนาบุคลากร 15,240           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
สถาบันโรคทรวงอก การประเมินคุณธรรมและ จัดข้ึนเพ่ือให้บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกตระหนักถึงผลกระทบ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ของการทุจริตคอร์รัปช่ัน และระบบการประเมินคุณธรรม
ภาครัฐ (Integrity & Transparency ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของสถาบันโรคทรวงอก
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมด้านการทุจริต
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 และยกระดับมาตรฐานจริยธรรมคุณธรรม ความโปร่งใน พร้อมกับ
    ในประเทศ ช่วยป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (1 คน) 1 1        1            6         ชม. 600           บาท/คน/วัน/ชม. 3,600             วัตถุประสงค์
(6 ชม. x 600 บาท x 1 วัน) 1.เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความ
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากรและ 1 6            120           บาท/คน/วัน 720                โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
คณะท างาน (6 คน x 1 วัน x 120 บาท) Transparency Assessment: ITA) แก่บุคลากรของ
 - ค่าอาหารว่างส าหรับวิทยากร คณะท างาน 100         5       1        106        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 7,420             สถาบันโรคทรวงอก
และผู้เข้าอบรม (106 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 2.เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนงานในเร่ืองคุณธรรมและ
 - ค่าเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม 3,500         บาท 3,500             ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันโรคทรวงอกให้ม่ันใจ

ได้ว่าผลการประเมินสะท้อนความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน
3.เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้เคร่ืองมือ ITA
เป็นกลไกขับเคล่ือนสถาบันโรคทรวงอกให้มีการบริหารงาน
ท่ีโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

7/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

4.เพ่ือปลูกฝังทัศนคติจิตส านึกต่อต้านการทุจริต สร้างความ
เข็มแข็ง สร้างความมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสการทุจริต
5.เพ่ือให้บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกตระหนักถึงผลกระทบ
ของการทุจริตคอร์รัปช่ันและระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย
หัวหน้าหน่วยงาน/คณะกรรมการจริยธรรม/คณะท างานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส และป้องกันปราบปราม
การทุจริต/คณะกรรมการพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร/คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน/คณะกรรมการควบคุมภายใน/คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง และผู้เก่ียวข้อง
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) โดยการบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ
2 เร่ือง
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 1 วัน ระหว่างเดือนตุลาคม 63 - กันยายน 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เคร่ืองมือ ITA
เป็นกลไกขับเคล่ือนสถาบันโรคทรวงอก ให้มีการบริหารงาน
ท่ีโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

8/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

มีทัศนคติต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
การทุจริตภายในสถาบันโรคทรวงอก
2.การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถาบันโรคทรวงอก "ผ่าน" ร้อยละ 60 ของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัดกรมการแพทย์
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการด าเนินโครงการ

 - ปัจจัยความเส่ียง/สาเหตุ
 - มาตรการจัดการความเส่ียง

6.โครงการอบรม "กิจกรรม 5ส. และเทคนิค 27,730           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
การตรวจประเมิน 5ส. สถาบันโรคทรวงอก ให้ทุกหน่วยงานในองค์กรมีความกระตือรือร้นในการมุ่งม่ันท่ีจะ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 พัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส. จะช่วยพัฒนา
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 บุคลากรให้มีความช านาญในการตรวจสอบและติดตามเพ่ือ
    ในประเทศ สามารถน าไปปรับปรุงท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1 2        2            6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 14,400            และเห็นสมควรให้หน่วยงานท่ีพัฒนามาแล้วเป็นอย่างดีมีผล
(2 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. x 1 วัน) จากการได้รับรางวัลการด าเนินกิจกรรม 5ส. ในปี 2563
2.ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม คณะท างาน 100         5       2        107        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 7,490             เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการลงเย่ียมส ารวจ แนะน าเทคนิค
และวิทยากร (107คน x 35บาท x 2ม้ือ) (1 วัน) วิธีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้
3.ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากร 5       2        7            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 840                หน่วยงานอ่ืน เกิดความมุ่งม่ัน และพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน
และคณะท างาน วัตถุประสงค์
(7 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) (1 วัน) 1.เพ่ือสร้างแนวทางในการพัฒนากิจกรรม 5ส. อย่างมีมาตรฐาน
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 5,000         บาท 5,000             ย่ิงข้ึนไปในทางเดียวกัน อย่างต่อเน่ือง ย่ังยืน

2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงแนวทางการตรวจ
ประเมิน 5ส.
3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการวางแผนการตรวจ
5ส. ในแต่ละพ้ืนท่ี
4.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงวิธีการให้คะแนน
แบบต่างๆ ในแต่ละพ้ืนท่ี
5.เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท างาน เป็นระเบียบ สะอาด
สวยงาม ปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้ากิจกรรม 5ส. ของหน่วยงาน

9/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ทีมเย่ียมส ารวจและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย กรณีศึกษา แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 1 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความมุ่งม่ันและร่วมมือสร้างแนวทางพัฒนา
กิจกรรม 5ส. แนวทางเดียวกัน
2.บุคลากรในองค์การมีความภาคภูมิใจในการท ากิจกรรม 5ส.
3.การด าเนินกิจกรรม 5ส. ของสถาบันโรคทรวงอก มีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองหน่วยงานต่างๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
มีคุณภาพ
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการด าเนินโครงการ

 - ปัจจัยความเส่ียง/สาเหตุ
 - มาตรการจัดการความเส่ียง

7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิศวกรรม 36,090           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ความปลอดภัย อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือและอุปกรณ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของสถาบันโรคทรวงอก ทางการแพทย์ได้รู้จักวิธีป้องกันและดูแลบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปลอดภัย ตลอดจนท าให้อายุการใช้งานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 ทางการแพทย์มีอายุการใช้งานเพ่ิมข้ึน
    ในประเทศ วัตถุประสงค์
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกภาครัฐ 3 2        2            6         ชม. 600           บาท/คน/วัน/ชม. 21,600            1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้เรียนรู้ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(600 บาท x 6 ชม. x 2 คน x 3 วัน) ในสถาบัน
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากรและ 3 5       2        7            120           บาท/คน/วัน 2,520             2.เพ่ือเรียนรู้วิธีการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
คณะท างาน (7 คน x 120 บาท x 3 วัน) ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
 - ค่าอาหารว่างส าหรับวิทยากร คณะท างาน 3 50           5       2        57          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 11,970            3.เพ่ือเพ่ิมทักษะและเทคนิคการดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและ
และผู้ข้ารับการอบรม อุปกรณ์ทางการแพทย์
(35 บาท x 57 คน x 2 ม้ือ x 3 วัน) 4.เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจ คุ้นเคยกับเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนรู้จักใช้งานตามความเหมาะสม
5.เพ่ือได้เรียนรู้การบริหารจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
ในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 50 คน ประกอบด้วย
1.เจ้าหน้าท่ีของสถาบันโรคทรวงอก ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ด้านความปลอดภัยอัคคีภัย ส่ิงแวดล้อมและจราจร และ
เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง จ านวน 25 คน
2.เจ้าหน้าท่ีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เช่น เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการช่างซ่อมบ ารุง เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานจ่ายกลาง เจ้าหน้าท่ีเอกซเรย์ เจ้าหน้าท่ีซักฟอก
เจ้าหน้าท่ีห้องสวนหัวใจ และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ส่ือสาร
จ านวน 25 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
เป็นการบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 3 วัน ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และเพ่ิมทักษะ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความสามารถเข้าใจและคุ้นเคยกับเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ตลอดจนน าความรู้ไปบริหารจัดการเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการด าเนินโครงการ

 - ปัจจัยความเส่ียง/สาเหตุ
 - มาตรการจัดการความเส่ียง

8.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ 57,280           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ระงับอุบัติภัย อัคคีภัยและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย สถาบันโรคทรวงอก ประกอบด้วยอาคารสูงจ านวนหลายหลัง
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีมาตรการและแผนในการป้องกัน
:งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 และเคล่ือนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ให้แก่หน่วยงาน
    ในประเทศ ต่างๆ ภายในสถาบัน เพ่ือให้มีโอกาสได้รับความรู้ด้านอุบัติภัย
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ทางธรรมชาติข้ันรุนแรงและฝึกซ้อมการดับเพลิงและเคล่ือนย้าย
 - ค่าวิทยากรภายนอกภาคเอกชน จ านวน 1 คน 2 1        1            2         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./รุ่น 4,800             ผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงปี พ.ศ. 2564
(1 คน x 1,200 บาท x 2 ช่ัวโมง) x (2 รุ่น) จะจัดการอบรมเป็น 2 รุ่น
 - ค่าวิทยากรภายนอกภาครัฐ 2 2        2            5         ชม. 600           บาท/คน/ชม./รุ่น 12,000            วัตถุประสงค์
(2 คน x 600 บาท x 5 ช่ัวโมง) x (2 รุ่น) 1.ได้เรียนรู้หลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติข้ันรุนแรงแล้วจะ
2.ค่าวัสดุ ปฏิบัติตนอย่างไร
 - ค่าน้ ายาดับเพลิง (2 รุ่น) 10,500       บาท 10,500            2.ได้เรียนรู้เก่ียวกับสภาวะอันตรายของอัคคีภัยข้ันต้น และข้ัน
 - ค่าเอกสาร และอุปกรณ์ (2 รุ่น) 10,000       บาท 10,000            รุนแรง ท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงต่างๆ ภายในอาคาร
3.ค่าใช้สอย 3.ได้เรียนรู้ละฝึกซ้อมเทคนิคการควบคุมอัคคีภัยข้ันต้น ด้วยวิธี
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับวิทยากรและ 2 5       3        8            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/รุ่น 1,920             การต่างๆ ท่ีถูกต้องและปลอดภัย
คณะท างาน (8 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) (2 รุ่น) 4.ได้เรียนรู้และฝึกอบรมเก่ียวกับอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม วิทยากร 250         5       3        258        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 18,060            ท่ีใช้ในการควบคุมเพลิง
และคณะท างาน (258 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 5.ได้ทราบถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง และการจัดทีมเข้า

ช่วยเหลือผู้ป่วยและขนย้ายทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือให้ถึงจุด
ท่ีเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองด้วยความปลอดภัย
6.เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจ คุ้นเคยกับอุปกรณ์
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ดับเพลิงต่างๆ และรู้จักใช้ตามความเหมาะสม
7.ได้เรียนรู้และฝึกซ้อมเทคนิคการช่วยเหลือและเคล่ือนย้าย
ผู้ป่วย ท่ีช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ตลอดจนการขนย้าย
ทรัพย์สินของทางราชการในส่วนท่ีส าคัญๆ
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 250 คน ประกอบด้วย
1.เจ้าหน้าท่ีของสถาบัน จ านวน 250 คน (ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจ าลูกจ้างช่ัวคราวและบุคลากรใหม่ของสถาบัน
2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัว เช่น
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง/ต่ า ลมบ้าหมูหืดหอบ
3.มีความพร้อมในการรับสถานการณ์ฝึกซ้อมได้เต็มท่ี
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.ฝึกซ้อมการดับเพลิงข้ันต้น ด้วยเคร่ืองมือดับเพลิงเคมี ชนิดต่างๆ
2.ฝึกซ้อมการต่อสายส่งน้ าดับเพลิงเข้าท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม้
3.ฝึกซ้อมเทคนิคการใช้ท่อฉีดน้ าดับเพลิงขณะเกิดเพลิงไหม้ข้ันต้น
4.ฝึกซ้อมเทคนิคเคล่ือนย้ายผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้
ในกรณีเกิดอุบัตภัยหรืออัคคีภัยในอาคารผู้ป่วย และอาคารท่ี
เป็นส านักงานท่ีมีทรัพย์สินทางราชการ
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 รุ่น
รุ่นท่ี 1 มีนาคม-สิงหาคม 64
รุ่นท่ี 2 มีนาคม-สิงหาคม 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%
2.เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.เรียนรู้หลักการปฏิบัติหลังจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ช้ันรุนแรง
2.เรียนรู้การป้องกันการเกิดอัคคีภัย
3.เรียนรู้วิธีการดับเพลงเบ้ืองต้น
4.เรียนรู้การเลือกใช้ถังดับเพลิงแต่ละชนิดหรือท่อดับเพลิงส าหรับ
เพลิงไหม้แต่ละประเภท
5.เรียนรู้วิธีการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย ทรัพย์สิน และตัวเองจาก
สถานท่ีเกิดเพลิงไหม้อย่างปลอดภัย

1.4กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงาน 7,096,719      
ประเมินผล
1.4.1งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 7,072,930      
9.โครงการ เพ่ิมพูนความรู้ทักษะด้านพฤติกรรม 31,230           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
บริการ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ ได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา
:กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ 30917 คุณภาพทางด้านพฤติกรรมบริการท่ีดีสู่ความเป็นเลิศของสถาบัน
    ในประเทศ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะด้านพฤติกรรมบริการข้ึน
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอกภาคเอกชน 2        2            6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 14,400            เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเกิดความตระหนักและเห็น
จ านวน 1,200 บาท x 6 ชม. x จ านวน 2 คน ถึงความส าคัญของการมีพฤติกรมมบริการท่ีดี
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม 150         5       2        157        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 10,990            วัตถุประสงค์
150 คน วิทยากร 2 คน คณะผู้จัด 5 คน 1.ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญของพฤติกรรมบริการท่ีมีผล
จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x จ านวน 157 คน กระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันโรคทรวงอก
3.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 2 คน คณะผู้จัด 5       2        7            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 840                2.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศาสตร์และศิลป์ เทคนิค
5 คน จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท จ านวน การให้บริการวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการประสานงาน
7 คน การช่วยเหลือซ่ึงกัน ความสามัคคี การท างานเป็นทีม เพ่ือน า
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารการอบรม 5,000         บาท 5,000             ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

3.ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
การแสดงสัมมาคารวะ การให้เกียรติซ่ึงกันและกันการทักทาย
การขอบคุณ การขอโทษ และการกล่าวลา เพ่ือส่งเสริม
บรรยากาศในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน ประกอบด้วย
ผู้ได้รับข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมการบริการ/ผู้ให้บริการ
ด่านหน้า/บุคลากรใหม่ผู้สนใจในสถาบันทุกระดับ
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
ใช้เทคนิคการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรม
เกมส์เพ่ือการเรียนรู้ การระดมสมอง การอภิปราย การบรรยาย
และ Workshop
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 63 ถึง กันยายน 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ การส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดทักษะการให้บริการท่ีดี
2.สามารถลดข้อร้องเรียนของผู้รับบริการด้านพฤติกรรมบริการได้
3.ภาพลักษณ์ของสถาบันเป็นท่ียอมรับของบุคคลภายนอก
4.บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
บริการของตนเองและสร้างพฤติกรรมบริการของตนเองและสร้าง
พฤติกรรมองค์กรท่ีดีในการเป็นผู้ให้บริการได้อย่างเหมาะสม

10.โครงการ บริหารจัดการความขัดแย้ง 31,230           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
เพ่ือการท างานเป็นสุข ประจ าปี 2564 การบริหารจัดการความขัดแย้งจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา
:กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ 30917 องค์กรเป็นการด าเนินการท่ีเก่ียวกับบุคคลท่ีถือว่าเป็นทรัพยากร
    ในประเทศ ท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์กรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอกภาคเอกชน 1 2        2            6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 14,400            วัตถุประสงค์และเป็นการสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กรอีกทาง
(จ านวน 2 คน x ชม.ละ 1,200 บาท x จ านวน หน่ึงด้วย
6 ชม. x จ านวน 1 วัน) วัตถุประสงค์
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม 1 150         5       2        157        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 10,990            1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักการแก้ไขปัญหาบริการ
150 คน วิทยากร 2 คน คณะผู้จัด 5 คน จัดการความขัดแย้งในหน่วยงาน
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x จ านวน 157 คน 2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนพัฒนาเรียนรู้ถึง
x จ านวน 1 วัน) สาเหตุท่ีมาแง่มุมต่างๆ ขอความขัดแย้งความบกพร่องของการ
3.ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร 2 คน คณะผู้จัด 1 5       2        7            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 840                ส่ือสารหน้าท่ีและกิจกรรมของงาน สถานภาพบทบาทท่ีแตกต่าง
5 คน (จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท x จ านวน กันท าให้เกิดความขัดแย้ง
7 คน x จ านวน 1 วัน) 3.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศาสตร์และศิลป์ เทคนิค
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารประกอบ 5,000         บาท 5,000             การบริหารความขัดแย้ง และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ
4.ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมบุคลภาพของตนเอง สามารถปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงาน การประสานงาน การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน อันท่ีจะ
ท าให้ภาพรวพของการท างานด้วยความสุข
5.ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจระบบวิธีคิด และบุคลิกลักษณะนิสัย
ของแต่ละคนท่ีแตกต่างกัน เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
เพ่ือมุ่งหน้าสู่ความส าเร็จ
ทรัพย์สินของทางราชการในส่วนท่ีส าคัญๆ
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน ประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าแผนก หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน
และบุคลากรผู้สนใจ
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 63 - เดือนสิงหาคม 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงหลักเกณฑ์มีความเข้าใจ
และสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์
เพ่ือลดความขัดแย้งและความบกพร่องของการส่ือสาร สามารถ
น าไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดความ
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ร่วมมือร่วมใจ การประสานงานระหว่างองค์กรได้ดีย่ิงข้ึน

11.โครงการเพ่ิมทักษะด้านการบริหารทรัพยากร 57,460           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
บุคคล ประจ าปี 2564 การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา
:กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ 30917 องค์การ เป็นการด าเนินการท่ีเก่ียวกับบุคคลท่ีถือว่าเป็น
    ในประเทศ ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์การเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอกภาคเอกชน 2 2        2            6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 28,800            ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมท้ังด าเนินการธ ารง
(จ านวน 2 คน x ชม.ละ 1,200 บาท x จ านวน รักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพชีวิต
6 ชม. x จ านวน 2 วัน) ในการท างาน
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม 2 150         5       2        157        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 21,980            วัตถุประสงค์
150 คน วิทยากร 2 คน คณะผู้จัด 5 คน 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
(จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x จ านวน 157 คน งาน การประเมินทดลองการปฏิบัติราชการท่ีเป็นมาตรฐาน
x จ านวน 2 วัน) เป็นท่ียอมรับของท้ังผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน และมีความ
3.ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร 2 คน คณะผู้จัด 2 5       2        7            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 1,680             พึงพอใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน
5 คน (จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท x จ านวน 3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการส่งบุคลากร
7 คน x จ านวน 2 วัน) ฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสารการอบรม 5,000         บาท 5,000             4.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงการคิดค่างานและการ

วิเคราะห์อัตราก าลัง
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ คณะกรรมการบริหาร
สถาบันโรคทรวงอก หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอ
ผู้ป่วย หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรผู้สนใจ
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
การอภิปราย แบ่งกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การประเมินวิทยากร
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 63 - เดือนสิงหาคม 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ

17/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงหลักเกณฑ์เง่ือนไขการ
มอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน และการจัดท าค ารับรอง
รายบุคคล เพ่ือการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเหมาะสม
ในแต่ละบุคคล มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเป็น
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน รวมถึง
การคิดค่างานและการวิเคราะห์อัตรก าลัง

12.โครงการ สรอ.รวมพลังสามัคคี ท าดีเพ่ือสังคม 2 521,750      บาท/รุ่น 1,043,500      เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ประจ าปี 2564 เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรเกิดความตระหนัก
:กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ 30917 และเห็นถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
    ในประเทศ สังคม ชุมชน
 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 5        5            6         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 18,000            วัตถุประสงค์
(600 บาท x 6 ชม. x จ านวน 5 คน 1.เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสามัคคี การวางแผน การมีส่วนร่วม
 - ค่าท่ีพัก การท างานเป็นทีมให้กับบุคลากรของสถาบัน
ห้องพักเด่ียว จ านวน 5 ห้อง x 1,450 บาท 5         ห้อง 1,450         บาท/ห้อง 7,250             2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน ลดปัญหา
ห้องพักคู่ จ านวน 80 ห้อง x 1,800 บาท 80       ห้อง 1,800         บาท/ห้อง 144,000          ข้อร้องเรียนและความขัดแย้ง
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม 2 150         10     5        165        4         ม้ือ 50             บาท/คน/ม้ือ/วัน 33,000            3.เพ่ือถ่ายอดภารกิจยุทธศาสตร์ของสถาบัน สู่บุคลากรทุกระดับ
150 คน คณะท างาน 10 คน และวิทยากร 5 คน ทราบ
(จ านวน 165 คน x 4 ม้ือ x 50 บาท (2 วัน) 4.เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรเกิดความตระหนัก
 - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรม 150 คน 2 150         10     5        165        2         ม้ือ 300           บาท/คน/ม้ือ/วัน 99,000            และเห็นถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
คณะท างาน 10 คน และวิทยากร 5 คน สังคม ชุมชน ซ่ึงจะน าไปสู่การรักษาความดุลของธรรมชาติ
(จ านวน 165 คน x 2 ม้ือ x 300 บาท (2 วัน) ได้อย่างย่ังยืน
 - ค่าอาหารเย็น ผู้เข้ารับการอบรม 150 คน 1 150         10     5        165        1         ม้ือ 400           บาท/คน/ม้ือ/วัน 66,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
คณะท างาน 10 คน และวิทยากร 5 คน  - ประเภท ข.  จ านวน 300 คน ประกอบด้วย
(จ านวน 165 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท (1 วัน) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ
 - ค่าเช่ายานพาหนะรับส่ง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 150 คน
จ านวน 150 คน รถบัส 2 ช้ัน 3 คันๆ ละ 2 3         คัน 15,000       บาท/วัน/คัน 90,000             - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
15,000 บาท x 2 วัน (ไป-กลับ) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - ค่าเช่ารถตู้คณะท างาน (เดินทางดูสถานท่ี) 1 1         คัน 4,000         บาท/วัน/คัน 4,000              - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
จ านวน 10 คน รถตู้ 1 คัน x คันละ 4,000 บาท โรงแรมเอกชน
x 1 วัน (ไป-กลับ) กิจกรรมด าเนินงาน
 - ค่าเช่ารถตู้คณะท างาน (วันจัดอบรม) 2 1         คัน 3,500         บาท/วัน/คัน 7,000             การบรรยายสาธิต อภิปราย และกิจกรรมกลุ่ม
จ านวน 10 คน รถตู้ 1 คัน x คันละ 3,500 บาท ระยะเวลาด าเนินการ

18/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

x 2 วัน (ไป-กลับ) รุ่นท่ี 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 63 - เดือนมีนาคม 64
 - ค่าทางด่วน 1,500         บาท 1,500             รุ่นท่ี 2 ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม 64
 - ค่าเดินทางวิทยากร 2,000         บาท 2,000             ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม 50,000       บาท 50,000            ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ

รวมเป็นเงิน 521,750          1.บุคลากรและประชาชนท่ัวไปมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
รวมค่าใช้จ่ายท้ัง 2 รุ่น เป็นเงินท้ังส้ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมากข้ึน
(2 รุ่น x 521,750 บาท= 1,043,500 บาท) 2.บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ

ของงาน
3.เสริมสร้างการเรียนรู้การด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์การส่ือสาร และมีประสิทธิภาพการ
ให้บริการท่ีดี

13.โครงการ พัฒนาศักยภาพในการท างานเป็นทีม 578,900         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
เพ่ือการบริการท่ีดีอย่างมีคุณธรรม ภารกิจด้าน เพ่ือให้บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อ านวยการ ประจ าปี 2564 มีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงานอย่างเต็มท่ี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ
:กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ 30917 พร้อมท้ังมีความสามัคคีในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข
    ในประเทศ วัตถุประสงค์
 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 2        2            6         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 7,200             1.เพ่ือสร้างจิตส านึกและทัศนคติท่ีดีให้เกิดการท างานร่วมกัน
(600 บาท x 6 ชม. x จ านวน 2 คน) เป็นระเบียบแบบแผนมีคุณภาพ
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม 180         10     2        192        4         ม้ือ 50             บาท/คน/ม้ือ 38,400            2.เพ่ือปลูกฝังทัศนคติการท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือมุ่งสู่ความ
180 คน คณะท างาน 10 คน วิทยากร 2 คน ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
(จ านวน 192 คน x 4 ม้ือ x 50 บาท) 3.เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือม่ันให้เกิดความพึงพอใจ ความภาคภูมิใจ
 - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรม 180 คน 180         10     2        192        2         ม้ือ 300           บาท/คน/ม้ือ 115,200          และความม่ันคงในการท างาน
คณะท างาน 10 คน วิทยากร 2 คน 4.เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีพฤติกรรมบริการ
(จ านวน 192 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท) ด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร
 - ค่าอาหารเย็น ผู้เข้ารับการอบรม 180 คน 180         10     2        192        1         ม้ือ 400           บาท/คน/ม้ือ 76,800            5.เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และลดปัญหา
คณะท างาน 10 คน วิทยากร 2 คน ข้อร้องเรียนและความขัดแย้งภายในองค์กร
(จ านวน 192 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าท่ีพัก ผู้เข้ารับการอบรม 180 คน  - ประเภท ข.  จ านวน 180 คน ประกอบด้วย
คณะท างาน 10 คน บุคลากรภารกิจด้านอ านวยการ
ห้องพักเด่ียว (จ านวน 4 ห้อง x 1,450 บาท) 4         ห้อง 1,450         บาท/ห้อง 5,800              - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
ห้องพักคู่ (จ านวน 95 ห้อง x 1,800 บาท) 95       ห้อง 1,800         บาท/ห้อง 171,000          สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

19/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

 - ค่าเช่ายานพาหนะรับส่ง 2 4         คัน 15,000       บาท/วัน/คัน 120,000           - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
จ านวน 190 คน รถบัส 2 ช้ัน 4 คันๆ ละ โรงแรมเอกชน
15,000 บาท x 2 วัน (ไป-กลับ) กิจกรรมด าเนินงาน
 - ค่าเช่ารถตู้คณะท างาน (เดินทางดูสถานท่ี) 1 1         คัน 4,000         บาท/วัน/คัน 4,000             การบรรยายสาธิต กิจกรรมแบ่งกลุ่ม
จ านวน 10 คน รถตู้ 1 คัน x คันละ 4,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ
x 1 วัน (ไป-กลับ) ระหว่างเดือนตุลาคม 63 ถึงเดือนสิงหาคม 64
 - ค่าเช่ารถตู้คณะท างาน (วันจัดอบรม) 2 1         คัน 3,500         บาท/วัน/คัน 7,000             ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จ านวน 10 คน รถตู้ 1 คัน x คันละ 3,500 บาท ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
x 2 วัน (ไป-กลับ) 1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เข้าใจตนเองและรู้ใจเพ่ือน
 - ค่าทางด่วน 1,500         บาท 1,500             ร่วมงาน
 - ค่าเดินทางวิทยากร 2,000         บาท 2,000             2.ผู้เข้ารับการอบรมมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การส่ือสาร
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 30,000       บาท 30,000            ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดทักษะการให้บริการท่ีดี

3.เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร
และการท างานเป็นทีม
4.บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ
ของงาน

14.โครงการคัดเลือกคนดีศรีสถาบันโรคทรวงอก 1,050            เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นการส่งเสริมค่านิยมยกย่องและเชิดชูความดี และความ
:กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ 30917 ซ่ือสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตโดยยึดถือเป็นค่านิยมกระแส
    ในประเทศ หลักของชาติซ่ึงดัชนีช้ีวัดคือจ านวนเจ้าหน้าท่ีทีได้รับการยกย่อง
1.ค่อาหารว่างผู้เข้าประชุม 10 คน คณะท างาน 2 10           5       15          1         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 1,050             จากการประพฤติดี อีกท้ังเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
5 คน (2 วัน x 1 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 15 คน) คัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของสถาบันฯ เข้ารับการ

คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระดับกรมการแพทย์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพ่ือยกย่องบุคลากรของสถาบันท่ีมีความประพฤติ และมีผลการ
ปฏิบัติงานดี
2.เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรของสถาบัน
กระท าดีตลอดไป
3.เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่นให้ปรากฎและเป็นตัวอย่าง
4.เพ่ือสร้างภาพพจน์ของบุคลากรให้ดีย่ิงข้ึน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
เป็นบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก

20/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มข้าราชการ ระดับเช่ียวชาญ
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มข้าราชการ ระดับช านาญการพิเศษ - ช านาญการ
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มข้าราชการ ระดับช านาญงาน - ระดับปฏิบัติการ -
ปฏิบัติงาน
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ
กลุ่มท่ี 5 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
 - คุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก
1.เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขของสถาบันโรคทรวงอก
2.มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปี นับถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 64
3.เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวน
ทางวินัย
4.เป็นผู้ท่ีได้รับประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน
เป็นแบบอย่างท่ีดี และมีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่น เป็นท่ียอมรับ
สมควรได้รับการยกย่อง โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีเป็นอันดับแรก
5.กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ต้องไม่เคยได้รับการเสนอช่ือ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับกรมการแพทย์ (ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี) หากผู้ได้รับการเสนอช่ือแล้วได้รับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเร่ือนดีเด่นระดับกรมการแพทย์แล้วจะไม่มี
สิทธ์ิได้รับการพิจารณาคัดเลือกอีก
6.กรณีพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ต้องไม่เคยได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคนดีศรีสถาบัน
และได้รับรางวัลจากสถาบันมาก่อน (ภายในระยะเวลา 3 ปี)
7.เป็นผู้มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม
ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นท่ียอมรับ
ของบุคคลในส่วนราชการและสังคม

21/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

8.เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงานอย่าง
เปิดเผยท้ังต่อหน้าและลับหลัง

15.โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564 5,000,000      เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
:กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ 30917 สถาบันโรคทรวงอก เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร
    ในประเทศ จึงได้วางแผนในการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งอบรมภายนอก
 - ค่าลงทะบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5,000,000   บาท 5,000,000       องค์กรซ่ึงจะได้ท้ังความรู้ ทักษะ และเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
ไปราชการ ประจ าปี 2564

วัตถุประสงค์
1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต
2.เพ่ือเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสัมพันธ์
เชิงสังคมอย่างต่อเน่ือง และสร้างเครือข่ายให้การปฏิบัติงาน
มีความราบร่ืน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท  ประกอบด้วย
บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกทุกระดับ
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

22/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

กิจกรรมด าเนินงาน
ส่งพัฒนาภายนอกองค์กร
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 63 - เดือนกันยายน 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ในการปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันได้มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์แนวคิดและ
วิธีการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

16.โครงการ "ปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุ 24,560           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ราชการ" ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ข้าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการได้ถ่ายทอดแลกเปล่ียน
:กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ 30917 ความรู้และประสบการณ์ในการท างานและการด ารงชีวิต
    ในประเทศ รวมท้ังได้รับความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือเป็น
 - วิทยากรภายในสถาบันโรคทรวงอก แนวทางส าหรับปรับใช้ในการด าเนินชีวิตเม่ือพ้นจากราชการแล้ว
จ านวน 3 ท่าน วัตถุประสงค์
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้ารับการอบรม 16           5       3        24          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,680             1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เร่ืองการเปล่ียนแปลงในวัย
16 คน วิทยากร 3 คน คณะผู้จัด 5 คน ผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกวิธี และการเสริมสร้าง
(จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x จ านวน 24 คน) คุณภาพและคุณค่าของชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว
 - ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร 3 คน 2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์
คณะผู้จัด 5 คน ผู้เข้ารับการอบรม 16 คน 16           5       3        24          1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 2,880             อันพึงได้ เพ่ือการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ
(จ านวน 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท x จ านวน 24 คน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม 20,000       บาท 20,000             - ประเภท ข 16 คน ประกอบด้วย

กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองท่ีถูกต้อง และสามารถน าไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันภายหลังจากเกษียณอายุงาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในด้านสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ประเภทต่างๆ ของตอน เพ่ือน าไปปรับใช้ในการ
วางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ประสบการณ์จากการพบปะ
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปปรับใช้และเสริมสร้างคุณภาพและ
คุณค่าของชีวิตท้ังต่อตนเองและสังคม

17.โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้าน 305,000         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ภาษาอังกฤษ ประจ าปี 2564 จะท าให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เน้นทักษะในการติดต่อ
:กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ 30917 ส่ือสารมากข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
    ในประเทศ ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน ระดับเร่ิมต้น 2 30       ชม. 1,500         บาท/ชม./รุ่น 90,000            วัตถุประสงค์
(Beginner) 1.พัฒนาทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษของบุคลากร
(ชม.ละ 1,500 บาท x 30 ชม. x 2 รุ่น) 2.พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดด้วยภาษาอังกฤษ
รุ่นละ 45,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน ระดับกลาง 2 40       ชม. 1,500         บาท/ชม./รุ่น 120,000           - ประเภท ข 50 คน ประกอบด้วย
(Intermediate) 1.บุคลากรท่ัวไปของสถาบัน จ านวน 25 คน
(ชม.ละ 1,500 บาท x 40 ชม. x 2 รุ่น) 2.บุคลากรท่ีเป็นวิทยากรถ่ายทอด 25 คน

24/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

รุ่นละ 60,000 บาท 3.บุคลากรท่ีเตรียมสอบ TOEIC TOFEL
3.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน ระดับสูง 1 60       ชม. 1,300         บาท/ชม./รุ่น 78,000             - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(advance) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(ชม.ละ 1,300 บาท x 60 ชม. x 1 รุ่น)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
4.ค่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 17,000       บาท 17,000            สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

กิจกรรมด าเนินงาน
 - จัด Class เป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น (Beginner)
ระดับกลาง (Intermediate) และระดับสูง (advance)
ระดับละ 25 คน
 - จัด Class และด าเนินการเรียนการสอนตามก าหนดการ
 - ท าหลักสูตรกับวิทยากร (2 เดือน)
 - ท าการทดสอบ ก่อนและหลังการอบรม
ระยะเวลาด าเนินการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 64
1.ระดับเร่ิมต้น (30 ชม.) ปีงบประมาณ 64 ระยะเวลาก าหนด
ภายหลัง
2.ระดับกลาง (40 ชม.) ปีงบประมาณ 64 ระยะเวลาก าหนด
ภายหลัง
3.ระดับสูง (60 ชม.) ปีงบประมาณ 64 ระยะเวลาก าหนด
ภายหลัง
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้
การพูดภาษาอังกฤษ และการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้ด้วยภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถาบันโรคทรวงอกต่อไป

1.4.2งานแผนงานและประเมินผล 23,789           
18.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ควบคุมภายใน" 23,789           วัตถุประสงค์
ปีงบประมาณ 2563 1.เพ่ือสร้างความเข้าใจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
:งานแผนงานและประเมินผล 30957 ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
    ในประเทศ ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศง 2561
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 110         2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 7,700             2.เพ่ือสามารถจัดท าแบบรายงานการควบคุมภายในตามแบบ
(จ านวน 110 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) ป.ค.1 แบบ ป.ค.4 และแบบ ป.ค.5 ได้อย่างถูกต้อง

25/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

2.ค่าถ่ายเอกสารประกอบ 3.เพ่ือให้ตระหนักถึงการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
(จ านวน 110 คน x 30 แผ่น x 0.33 บาท) 110         30       แผ่น 0.33           บาท/คน/แผ่น 1,089             ความเส่ียง
3.ค่าวิทยากรภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข.หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 1 ท่าน x 7 ชม. x 600 บาท) 1        7         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 4,200              - ประเภท ข.  จ านวน 110 คน ประกอบด้วย
ค่าวิทยากรภาครัฐ 4        4         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 9,600             1.คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถาบัน
(จ านวน 4 ท่าน x 4 ชม. x 600 บาท) โรคทรวงอก
4.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 5        1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 600                2.หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน
(จ านวน 5 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 3.คณะท างาน 5 คน
ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 5       1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 600                 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......

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

2.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 2,839,645      
2.1กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 481,150         
19.โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 321,550         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)

26/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ด้านการศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชด าริตามรอย เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มงานศัลยศาสตร์ได้เรียนรู้โครงการใน
พระยุคลบาท พระราชด าริเพ่ือตามรอยพระยุคลบาทผู้ศึกษาดูงานสามารถ
:กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 30919 น าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับไปเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติตน
    ในประเทศ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงพ่ึงพาธรรมชาติ เป็นตัวอย่าง
1.ค่าห้องพักเด่ียว 5 ห้อง ราคาห้องละ 1,450 บาท 5         ห้อง 1,450         บาท/ห้อง 7,250             ของข้าราชการท่ีดี สร้างจิตส านึกให้เกิดความตระหนักและเห็น
2.ค่าห้องพักคู่ 58 ห้องราคาห้องละ 1,700 บาท 58       ห้อง 1,700         บาท/ห้อง 98,600            ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ราชการ) 120         120        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 4,200             วัตถุประสงค์
จ านวน 120 คน x 1 ม้ือ x ม้ือละ 35 บาท 1.เพ่ือให้บุคลากรของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก
4.ค่าอาหารกลางวันและเย็น (ราชการ) 1 120         120        400           บาท/คน/วัน 48,000            ได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและน้อมน าพระราชด าริมาเป็น
จ านวน 120 คน x จ านวน 400 บาท x 1 วัน แบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
5.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (เอกชน) 120         120        1         ม้ือ 50             บาท/คน/ม้ือ 6,000             2.เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึกให้ทุกคนเกิดความตระหนักและเห็น
จ านวน 120 คน x 1 ม้ือ x ม้ือละ 50 บาท ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ดิน น้ า พืชพรรณไม้ส่ิงแวดล้อม
6.ค่าอาหารกลางวันและเย็น (เอกชน) 1 120         120        700           บาท/คน/วัน 84,000            และพลังงานธรรมชาติ เพ่ือปกป้องให้โลกของเรามีความสมบูรณ์
จ านวน 120 คน x จ านวน 700 บาท x 1 วัน และน่าอยู่ลดการเกิดภัยธรรมชาติลง
7.ค่ายานพาหนะรถบัสราคา 30,000 บาทต่องาน 2         คัน 30,000       บาท/คัน/วัน 60,000            3.สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร
ต่อคัน จ านวน 2 คัน กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
8.ค่ายานพาหนะรถตู้ราคา 6,000 บาท ต่อวัน 2 1         คัน 6,000         บาท/คัน/วัน 12,000             - ประเภท ข. 120 ประกอบด้วย
ต่อคัน จ านวน 1 คัน x 2 วัน เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานศัลยศาสตร์ คณะกรรมการด าเนินงาน
9.ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 1,500         บาท 1,500             และสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่

1.ศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์
2.พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นักจัดการท่ัวไป พนักงานธุรการ
พนักงานบริการ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด งานการพยาบาล
ผู้ป่วยในศัลยกรรมทรวงอก หน่วยงานวิสัญญีพยาบาล หน่วยงาน
ผ่าตัดปอด หน่วยงานผ่าตัดหัวใจ หน่วยงานปอดหัวใจเทียม
คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทรวงอก
3.เจ้าหน้าท่ีเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เจ้าหน้าท่ีศูนย์เคร่ืองมือแพทย์
เจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขากลุ่มงานศัลยศาสตร์ และคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนากลุ่มงาน
ศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถานท่ีศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริตามรอยพระยุคลบาท

27/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

สถานท่ีราชการ
กิจกรรมด าเนินงาน
ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริตามรอยพระยุคลบาท
ระยะเวลาด าเนินการ
ระยะเวลาในการสัมมนา จ านวน 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
 - จ านวนผู้เข้ารับการประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
> 80%
2.เชิงคุณภาพ
 - ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุม/อบมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร > 80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรทุกระดับในกลุ่มงานได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถน าประสบการณ์
ไปเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติตนเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่แบบ
พอเพียง
2.บุคลากรเกิดความรักสามัคคีในองค์กรเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน
เป็นทีมอย่างมีความสุขปฏิบัติงานเป็นข้าราชการท่ีดีของ
แผ่นดินไทย ให้การดูแลผู้มารับบริการอย่างเต็มก าลังความ
สามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

20.โครงการประชุมวิชาการ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 159,600         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ผู้สนใจ

ช่ือโครงการ โครงการประชุมวิชาการ 18th และบุคลากรด้านการผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลในเครือข่ายได้

CCIT-CVT Surgery Annual Meeting เข้าร่วมประชุม เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีแนวทาง
:กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 30919 ในการดูแลรักษาผู้ป่วผ่าตัดหัวใจ ปอดและหลอดเลือดอย่างมี
    ในประเทศ คุณภาพ
1.ค่าตอบแทนวิทยากร วัตถุประสงค์
 - ภาครัฐ 600 บาท x 9 ชม. 9         ชม. 600           บาท/ชม. 5,400             1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการด้านศัลยกรรมผ่าตัด
 - ภาคเอกชน 1,200 บาท x 4 ชม. 4         ชม. 1,200         บาท/ชม. 4,800             หัวใจ ปอดและหลอดเลือดและน าเสนอแนวทางการรักษาใหม่ๆ
2.ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 2 ม้ือ/วัน x 350 คน 2 350         350        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 49,000            ในปัจจุบัน
(จ านวน 2 วัน) 2.เพ่ือน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิด

28/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

3.ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 1 ม้ือ/วัน 2 350         350        1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 84,000            ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
x 350 คน (จ านวน 2 วัน) 3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านความรู้
4.ค่าเอกสารและอุปกรณ์ในการประชุม 16,400       บาท 16,400            ทักษะ และประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวิชาการ

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์วิชาการด้านศัลยกรรม
ผ่าตัดหัวใจ ปอดและหลอดเลือดแก่บุคลากรของโรงพยาบาล
ผ่าตัดหัวใจในเครือข่ายและบุคลากรของสถาบัน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. 350 คน ประกอบด้วย
แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีภายในสถาบันโรคทรวงอก
จ านวน 150 คน
แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีภายนอกสถาบันโรคทรวงอก
จ านวน 200 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี, โรงพยาบาลในเครือข่าย
เขต 1 - เขต 13
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
การบรรยาย
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
 - จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมท้ังภายและภายนอกโรงพยาบาล
>80%
2.เชิงคุณภาพ
 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม >80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าประชุมมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ปรสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
2.สร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการผ่าตัดหัวใจ
ปอดและหลอดเลือด
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

2.2กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 1,394,400      
21.โครงการประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 232,200         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
หัวใจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมน้ีจะท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถวางแผนการดูแล
ช่ือโครงการ Concise Cardiology 2021 รักษาผู้ป่วยน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจน
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 30920 เผยแพร่และถ่ายทอดให้กับบุคลากรอ่ืนๆ หรือประชาชนท่ัวไปได้
    ในประเทศ วัตถุประสงค์
1.หมวดค่าตอบแทน 1.ได้รับความรู้ในเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือด ท้ังแนวทาง
ค่าตอบแทนวิทยากรภายในสถาบันฯ 10       ชม. 300           บาท/ชม. 3,000             เวชปฏิบัติ และความก้าวหน้าในเร่ืองการตรวจรักษาโรคหัวใจ
จ านวน 10 ชม.ๆ ละ 300 บาท ด้วยวิทยากรใหม่ๆ
ค่าวิทยากรภายนอกสถาบันฯ 2         ชม. 600           บาท/ชม. 1,200             2.สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ ในการดูแลผู้ป่วย และ
จ านวน 2 ชม.ๆ ละ 600 บาท ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรอ่ืนหรือประชาชน เพ่ือให้น าใช้
2.หมวดค่าใช้สอย หรือให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง
ค่าอาหารว่าง 4 ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน 600คน 600         600        4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 84,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
(600 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ)  - ประเภท ข. 600 คน ประกอบด้วย
ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือๆ ละ 120 บาท 600         600        2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 144,000          แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของสถาบัน
จ านวน 600 คน (600 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ) โรคทรวงอกและโรงพยาบาลอ่ืนในเขตใกล้เคียง รวมถึงผู้สนใจ

(เป็นโครงการท่ีมีบุคคลภายนอกร่วมประชุม)
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลใกล้เคียงในเขตนนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ รวมถึงโรงพยาบาลในเครือข่ายโรคหัวใจ
STEMI ของส านักงานประกันสุขภาพ
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

จัดประชุม การบรรยาย
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าประชุมไม่ต่ ากว่าจ านวนท่ีต้ังเป้าหมาย
ไว้ 600 คน
2.เชิงคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรทางการแพทย์มีความเข้าใจในเร่ืองวิธีการดูแลรักษา
โรคหัวใจ และโรคแทรกซ้อนจากโรคหัวใจ
2.สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน และ
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรอ่ืน และประชาชน ให้ทราบอย่าง
กว้างขวางย่ิงข้ึน

22.โครงการประชุมวิชาการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 195,400         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
หัวใจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเป็นปัญหาด้านสุขภาพอันดับต้นๆ
ช่ือโครงการ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษา ของประเทศไทย นอกจากการรักษาด้วยยายังผู้ป่วยบางราย
โรคหัวใจและหลอดเลือด มีความจ าเป็นต้องรับการรักษาโดยผ่าตัดหรือการท าหัตถการ
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 30920 ปฏิบัติรักษาด้วยการสวนหัวใจ ซ่ึงในปัจจุบันมีการวิวัฒนาการ
    ในประเทศ ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ได้มีการพัฒนาไปมากท าให้สามารถ
1.หมวดค่าตอนแทน เข้ามาทดแทนการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดได้ ท าให้ผู้ป่วยฟ้ืนตัวเร็ว
 - ค่าวิทยากรภายในสถาบัน จ านวน 6 ชม.ๆ ละ 6         ชม. 300           บาท/ชม. 1,800             ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และเป็นทางเลือกให้กับ
600 บาท ผู้ป่วยท่ีปฏิเสธการผ่าตัด แต่อย่างไรก็ตามแพทย์ผู้เช่ียวชาญใน
 - ค่าวิทยากรภายนอก (ภาครัฐบาล) 6         ชม. 600           บาท/ชม. 3,600             สาขาน้ียังมีจ านวนน้อยและหัตถการเหล่าน้ีมีความยุ่งยากซับซ้อน
จ านวน 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท จ าเป็นต้องอาศัยผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการ
2.หมวดค่าใช้สอย ตัดสินใจ การเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย
 - ค่าอาหารว่าง 4 ม้ือๆ ละ 35 บาท 500         500        4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 70,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
จ านวน 500 คน (500 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ)  - ประเภท ข. 500 คน ประกอบด้วย
 - ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือๆ ละ 120 บาท 500         500        2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 120,000          อายุรแพทย์โรคหัวใจ รวมถึงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
จ านวน 50 คน (2 ม้ือ x 120 บาท x 500 คน) ท่ีเก่ียวข้องกับงานห้องสวนหัวใจของสถาบันโรคทรวงอกและ

โรงพยาบาลอ่ืนในเขตใกล้เคียงท่ีมีห้องสวนหัวใจ (เป็นโครงการ
ท่ีมีบุคคลภายนอกร่วมประชุม)
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลใกล้เคียงในเขตนนทบุรี
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ปทุมธานี และโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในต่างจังหวัดท่ีมีห้องสวนหัวใจ
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
จัดประชุม บรรยาย
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าประชุมไม่ต่ ากว่าจ านวนท่ีต้ังเป้าหมาย
ไว้ 500 คน
2เชิงคุณภาพ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเร่ืองแนวทางการ
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน การเลือกใช้อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยใน
แต่ละราย
2.สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ในการป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที

23.โครงการฝึกอบรม อายุรแพทย์โรคหัวใจจาก 966,800         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางท่ีมีความเป็นเลิศ
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ 30920 ด้านการรักษา และดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดระดับตติยภูมิ
    ในประเทศ และผู้ป่วยจ านวนมากเหล่าน้ี จ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วย
1.หมวดค่าตอบแทน หัตถการการสวนหลอดเลือดหัวใจ ซ่ึงเป็นวิทยาการสมัยใหม่
1.1ค่าบรรยาย (Lecture) ภาษาอังกฤษ ท าให้ลดจ านวนผู้ป่วยท่ีต้องเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยฟ้ืนตัวเร็ว
โดยวิทยากรเช่ียวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
ท้ังในสถาบันโรคทรวงอก และจากภายนอก วัตถุประสงค์
สถาบัน 1.เพ่ือผลักดันโครงการของสถาบันโรคทรวงอก ก้าวสู่ความ
 - ค่าวิทยากรประกอบการท าหัตถการปฏิบัติ 192     ชม. 2,500         บาท/ชม. 480,000          เป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
รักษาด้วยการสวนหัวใจ (Live Case) และหลอดเลือด
(2 คร้ังต่อสัปดาห์ คร้ังละ 2 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ประสานงานทางวิชาการ
4 ช่ัวโมง จ านวน 48 สัปดาห์ รวม 96 คร้ัง) ระหว่างสถาบันช้ันน าระดับนานาชาติท่ัวโลก ในการดูแล
รวมเวลาตลอดการฝึกอบรม 192 ช่ัวโมง ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ช่ัวโมงละ 2,500 บาท (192 x 2,500) 3.เพ่ือสร้างศูนย์การฝึกอบรม เพ่ือจัดการอบรม เรียนรู้ในการ
 - ค่าวิทยากร บรรยาย (Lecture) (1 คร้ังต่อ 96       ชม. 2,500         บาท/ชม 240,000          ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคหัวใจและหลอดเลือด
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

สัปดาห์ คร้ังละ 2 ช่ัวโมง จ านวน 48 สัปดห์ 4.ส่งเสริมการแลกเปล่ียนแพทย์ ระหว่างประเทศ ในการดูแล
รวม 48 คร้ัง) รวมเวลาตลอดการฝึกอบรม รักษาผู้ป่วย โรคหัวใจและหลอดเลือด เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้
96 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 2,500 บาท (96 x 2,500) ระดับนานาชาติ
1.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก. / ข. หรือบุคคลภายนอก)
Workshop) 2 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน  - ประเภท ข. ประกอบด้วย
 - ค่าวิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 6 6         ชม. 2,500         บาท/ชม./วัน 90,000            อายุรแพทย์โรคหัวใจจากต่างประเทศ
การสวนหัวใจสาธิตเชิงปฏิบัติ 6 ช่ัวโมงต่อวัน  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ านวน 6 วัน ช่ัวโมงละ 2,500 บาท ประเทศท่ัวโลกโดยเน้นกลุ่มอาเซียน
(6 x6 x 2,500 บาท)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
2.หมวดค่าใช้สอย ห้องสวนหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
2.1ค่าเดินทางและค่าท่ีพักของวิทยากรผู้เช่ียวชาญ กิจกรรมด าเนินงาน
เฉพาะทางโรคหัวใจศึกษาดูงานต่างจังหวัด 1.บรรยาย (Lecture) 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยวิทยากรท้ัง
บรรยาย (Lecture) ภาษาอังกฤษ ภายในและภายนอกสถาบัน
 - ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ 10,000 บาท จ านวน 6 2        10,000       บาท/คน/คร้ัง 120,000          2.เชิงปฏิบัติการ (Workshop) 2 เดือน/คร้ัง 6 คร้ัง ภายใน
2 ท่าน 6 คร้ัง (10,000 x 2 x 6) สถาบันและภายนอกสถาบัน
 - ค่าท่ีพักวิทยา (พักห้องเด่ียว) 6 2        1         คืน 1,450         บาท/คน/คร้ัง/คืน 17,400            ระยะเวลาด าเนินการ
(1,450 บาท 1 คืน/2 ท่าน/6 คร้ัง ระยะเวลาในการด าเนินการ 12 เดือน
(1,450 x 2 x 6) (เดือนตุลาคม 63 - กันยายน 64)
 - ค่ารถรับ-ส่ง (ยานพาหนะของสถาบัน) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
2.2การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case 1.เชิงปริมาณ จ านวนอายุรแพทย์โรคหัวใจจากต่างประเทศ
Workshop) ภายในสถาบัน 2 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน ท่ีเข้ามารับการอบรม > 1 คน
 - ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร ผู้เข้าอบรมและ 6 20       150           บาท/คน/คร้ัง 18,000            2.เชิงคุณภาพ อายุรแพทย์โรคหัวใจจากต่างประเทศท่ีผ่านการ
คณะท างาน จ านวน 20 คน รวม 6 คร้ังๆ ละ ฝึกอบรม > 1 คน
150 บาท (20 x 6 x 150) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (จัดประชุมคณะ 4 10       35             บาท/คน/คร้ัง 1,400             1.เม่ือส้ินสุดโครงการ สถาบันมี ศูนย์ฝึกอบรม แลกเปล่ียน
ท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม เรียนรู้ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและปอด
เชิงปฏิบัติการ 4 คร้ัง) จ านวน 10 คน เพ่ือผลักดัน สถาบันก้าวสู่ความเป็นเลิศ ในระดับนานาชาติ
รวม 4 คร้ังๆ ละ 35 บาท (10 x 4 x 35) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาโรคหัวใจ

หลอดเลือด และปอด ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ในระดับนานาชาติ
2.สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ในดูแล รักษาด้วยผู้ป่วยเฉพาะทางโรคหัวใจหลอดเลือด
ท้ังในกลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน และท่ัวโลก
3.พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะส้ันและระยะยาว ให้สถาบัน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

มีช่ือเสียงระดับนานาชาติและมีอายุรแพทย์โรคหัวใจจาก
ต่างประเทศมาเข้าร่วมฝึกอบรมมากข้ึน อย่างต่อเน่ือง

2.3กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด 238,225         
24.โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 165,000         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน
พ.ศ. 2564 หายใจไปสู่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มงาน
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด30240 อายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก จึงเห็นสมควรให้มีการ
    ในประเทศ จัดประชุมวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือให้แพทย์พยาบาล
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (ภาครัฐ) 4        4            2         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 4,800             และบุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันโรคทรวงอกรวมถึง
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม สถาบันและโรงพยาบาลใกล้เคียงได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้
(จ านวน 4 คน x 2 ชม. x ชม.ละ 600 บาท) และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการให้การดูแลรักษา พยาบาล
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (ภาครัฐ) 2        2            16       ชม. 300           บาท/คน/ชม. 9,600             ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมี
แบบบรรยาย/อภิปรายกลุ่ม ประสิทธิภาพสูงสุด
(ช่วงละ 2 คน x 16 ชม. x ชม.ละ 300 บาท) วัตถุประสงค์
3.ค่าอาหารกลางวัน 2 320         320        120           บาท/คน/วัน 76,800            1.เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีทันสมัยทางด้านโรคระบบทางเดิน
(จ านวน 320 คน x 120 บาท x 2 วัน x 2 ม้ือ) หายใจให้แก่แพทย์ท่ัวไปเพ่ือการน าไปสู่การน าเอาองค์ความรู้
4.ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 2 320         320        2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 44,800            ไปใช้ในเวชปฏิบัติดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(จ านวน 320 คน x 35 บาท x 2 วัน x 2 ม้ือ) 2.เพ่ือเป็นการกระตุ้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถ
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และส่ิงพิมพ์ 20,000       บาท 20,000            ติดตามความรู้ทางด้านวิชาการของ โรคระบบทางเดินหายใจ
6.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 5,000         บาท 5,000             อย่างต่อเน่ือง
7.ค่าพาหนะวิทยากรภายนอกสถาบัน 4,000         บาท 4,000             3.เพ่ือเป็นการสนับสนุนบรรยากาศทางด้านวิชาการและงานวิจัย

ของสถาบัน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. 320 คน ประกอบด้วย
1.แพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก
จ านวน 100 คน
2.แพทย์ พยาบาลสหวิชาชีพบุคลากรและผู้สนใจจากภายนอก
สถาบันโรคทรวงอก จ านวน 200 คน
3.วิทยากรภาครัฐและคณะผู้จัดประชุม จ านวน 20 คน
กิจกรรมด าเนินงาน
จัดประชุมวิชาการ บรรยาย
ระยะเวลาด าเนินการ
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

จ านวน 2 วัน ในปีงบประมาณ 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
 - จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการประชุมวิชาการประจ าปี
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด จ านวน 300 คน
2. เชิงคุณภาพ
 - ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจการฝึกอบรมท่ีจะน าองค์ความรู้
ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าประชุมจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านโรคระบบ
ทางเดินหายใจ และน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษา
2.มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยร่วมกัน

25.โครงการ "วันนอนหลับโลก (World Sleep 22,525           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
Day)" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความตระหนักถึงความส าคัญของการนอนหลับความ
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด30240 ผิดปกติท่ีเกิดจากโรคการนอนหลับท่ีพบบ่อย แนวทางในการ
    ในประเทศ ดูแลตนเองเพ่ือสุขภาพท่ีดี และเข้ารับการปรึกษาแพทย์และ
1. - ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ 150         150        35             บาท/คน 5,250             ทีมงานเม่ือมีปัญหาจากการหลับ เพ่ือรับการตรวจวินิจฉัย
จ านวน 150 คน (150 คน x 35 บาท) และรักษาได้อย่างเหมาะสม ท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
 - ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 15          35             บาท/คน 525                ท้ังร่ายกายและจิตใจ
(จ านวน 15 คน x 35 บาท) วัตถุประสงค์
2.ค่าถ่ายเอกสาร (150 คน) 2,250         บาท 2,250             1.เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน มีความรู้
3.ค่าซองบรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 150         150        35             บาท/คน 5,250             ความเข้าใจถึงความส าคัญของการนอนหลับ และความผิดปกติ
จ านวน 150 คน (150 คน x 35 บาท) ท่ีเกิดจากการนอนหลับท่ีพบบ่อย
4.ค่าปากกาส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 150         150        5               บาท/คน 750                2.รณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการดูแลตนเอง
(จ านวน 150 คน x 5 บาท) สุขอนามัยในการนอนท่ีดี
5.ค่าวิทยากรภายนอก จ านวน 4 คน 3.เพ่ือให้ประชาชนได้รับการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ
(4 คน x 600 บาท x 1 ชม.) 4        4            1         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 2,400             การนอนหลับเบ้ืองต้น
6.ค่าวิทยากรภายใน จ านวน 2 คน 2        2            1         ชม. 300           บาท/คน/ชม. 600                กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(2 คน x 300 บาท x 1 ชม.)  - ประเภท ข. 150 คน ประกอบด้วย
7.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานท่ี 5,500         บาท 5,500             บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคการนอนหลับ

ญาติผู้ป่วย และประชาชนผู้สนใจ
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

กิจกรรมด าเนินงาน
1.การบรรยายให้ความรู้
2.จัดกิจกรรมรณรงค์ จัดนิทรรรศการ
ระยะเวลาด าเนินการ
กพ.-มี.ค. 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
 - มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 80
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ80
2.เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงความส าคัญของการนอน
โรคจากการหลับท่ีพบบ่อย และสุขอนามัยในการนอนท่ีดี
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ได้รับความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการนอนหลับ
โรคปัญหาเก่ียวกับการนอนหลับท่ีพบบ่อย และภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ และแนวทางในการนอนหลับท่ีดี
2.ได้รับความรู้เก่ียวกับการใช้เคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวก
(CPAP) ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3.เพ่ือรณรงค์ลดปัจจัยเส่ียงและปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
เพ่ือสุขภาพท่ีดี

26.โครงการพัฒนาผู้เช่ียวชาญและการประเมิน 50,700           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ผู้เช่ียวชาญ "การวินิจฉัยโรคหอบจากการประกอบ ศูนย์โรคปอดจากการประกอบอาชีพ สถาบันโรคทรวงอก
อาชีพ" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีความช านาญในการดูแลโรคปอดจากการประกอบอาชีพ
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด30240 จึงเห็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมโครงการน้ี เพ่ือพัฒนาบุคลากร
    ในประเทศ ในการแปลผลและใช้ระบบ Oasys และบุคลากรทางการแพทย์
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ร่วมฝึกอบรม 1 100         100        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 7,000             จะมีความม่ันใจมากข้ึนในการวินิจฉัยโรคปอดจากการประกอบ
เชิงปฏิบัติการ วิทยากร และคณะผู้จัดฝึกอบรม อาชีพ
เชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์
(จ านวน 100 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 1 วัน) 1.เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เช่ียวชาญและเตรียมความพร้อมการเป็น
2.ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ร่วมฝึกอบรม 1 100         100        120           บาท/คน/วัน 12,000            วิทยากรในการวินิจฉัยโรคหอบจากการประกอบอาชีพ
เชิงปฏิบัติการ วิทยากร และคณะผู้จัดฝึกอบรม 2.เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้แพทย์ท่ีท างานเก่ียวข้องกับ
เชิงปฏิบัติการ โรคหอบจากการประกอบอาชีพ

36/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(จ านวน 100 คน x 120 บาท x 1 วัน) 3.เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ของ
3.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐแบบอภิปรายกลุ่ม ผู้เช่ียวชาญต่างๆ ท้ังภายในและระหว่างประเทศ
กลุ่มละ 4-5 คน 4.เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคปอด
3.1 ช่วงละ 5 คน คนละ 2 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1 5        5            2         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 6,000             จากการประกอบอาชีพ ระหว่างประเทศไทย
(5 คน x 2 ชม. x 600 บาท x 1 วัน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
3.2 ช่วงละ 5 คน คนละ 2 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1 5        5            2         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 6,000              - ประเภท ข. 100 คน ประกอบด้วย
(5 คน x 2 ชม. x 600 บาท x 1 วัน) 1.อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ, แพทย์อาชีวอนามัย,
3.3 ช่วงละ 5 คน คนละ 4 ชม.ๆ ละ 600 บาท 1 5        5            4         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 12,000            แพทย์ท่ีสนใจงานโรคหอบจากการประกอบอาชีพ และบุคลากร
(5 คน x 4 ชม. x 600 บาท x 1 วัน) ทางการแพทย์ผู้สนใจ จ านวน 70 คน
4.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และส่ิงพิมพ์ 70           70          100           บาท/คน 7,000             2.วิทยากรภาครัฐ และคณะผู้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
(70 คน x 100 บาท) จ านวน 30 คน
5.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 700           บาท 700                กิจกรรมด าเนินงาน
เชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลาด าเนินการ
1 วัน ปีงบประมาณ 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
 - ผู้ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม เร่ือง Occupational asthma
ได้ผ่านการฝึกอบรมส าเร็จตามเป้าหมาย
2.เชิงคุณภาพ
 - ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจการฝึกอบรมท่ีจะน าองค์ความรู้
เร่ือง Occupational asthma สามารถเพ่ิมพูนความรู้ท่ีท างาน
เก่ียวข้องกับโรคหอบจากการประกอบอาชีพ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ได้แพทย์ผู้เช่ียวชาญท่ีจะสามารถวินิจฉัยโรคหอบจากการ
ท างานท่ีได้มาตรฐานผ่านการประเมิน
2.แพทย์และบุคลากรท่ีร่วมในโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
และความช านาญในการวินิจฉัยและแปลผลสมรรถภาพปอด
3.แพทย์ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเป็นวิทยากร
4.ลูกจ้างจะได้รับการวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นย ามากข้ึน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มท่ีสงสัยว่าจะเป็คโรคหอบจากการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะได้จัดระบบการ
ติดตาม เฝ้าระวังลูกจ้างกลุ่มน้ีให้เหมาะ ต่อเน่ืองต่อไป
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

5.คาดว่าลูกจ้างท่ีป่วยเป็นโรคหอบจากการประกอบอาชีพ
ซ่ึงแต่เดิมไม่ได้รับการวินิจฉัย จะได้รับวินิจฉัยและรายงานมากข้ึน
ซ่ึงจะเป็นข้อมูลท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนแก้ปัญหาและ
ป้องกันควบคุมโรคท้ังในระดับประเทศและในการบริหารจัดการ
ของกองทุนเงินทดแทนเอง
6.เป็นการลดความขัดแย้ง ข้อพิพาท ระหว่างลูกจ้างกับกองทุน
เงินทดแทนในกรณีลูกจ้างไม่มีความเช่ือมันในการตรวจวินิจฉัยโรค

โครงการ "ว่ิงเพ่ือการนอนหลับท่ีดี (Run for 438,500         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
good sleep)" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      ปัจจุบัน พบว่าประชาชนมีความเส่ียงต่อการเจ็บป่วย
:กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด30240 ด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (non-communicable diseases,
    ในประเทศ NCDs) มากข้ึน เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
1.ค่าเส้ือนักว่ิงและทีมงาน 900                100   1,000      150           บาท/คน 150,000          โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ศูนย์โรคการนอนหลับ
2.ค่าเหรียญรางวัล 70 บาท 900 คน 900                900        70             บาท/คน 63,000            สถาบันโรคทรวงอก ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
3.ค่าเบอร์ว่ิง 15 บาท 900 คน 900                900        15             บาท/คน 13,500            สร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
4.เงินรางวัล จึงจัดท าโครงการ "ว่ิงเพ่ือการนอนหลับท่ีดี (Run for good
 - ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร sleep)" การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีเป็นการปลุกกระแสการ
   1.อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท 5,000         บาท 5,000             ออกก าลังกายให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และประชาชนท่ัวไป
   2.อับดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท 4,000         บาท 4,000             ให้หันมาใส่ใจกับการออกก าลังกาย เพ่ือการมีสุขภาพกายและใจ
   3.อันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท 3,000         บาท 3,000             ท่ีดี ลดพุง ช่วงป้องกันโรค และท าให้การนอนหลับดีข้ึน
รวมเงินรางวัล 12,000 บาท วัตถุประสงค์
5.ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 100,000      บาท 100,000          1.เพ่ือส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายท่ี
6.ค่าจัดเตรียมสถานท่ี 100,000      บาท 100,000          เหมาะสม เพ่ือการมีสุขภาพทางกาย ใจท่ีดี และท าให้การ

นอนหลับดีข้ึน
ยกเลิกโครงการเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 2.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนรักการออกก าลังกาย

เห็นคุณค่าของกีฬาเพ่ิมมากข้ึน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท บุคลากรภายนอก 1,000 คน ประกอบด้วย
ประชาชนท่ีสนใจ
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน

38/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

จัดว่ิงระยะ 10 กิโลเมตร, ระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ
2.5 กิโลเมตร บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 64 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 64)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และสร้างนิสัยในการ
รักการออกก าลังกายเพ่ิมมากข้ึน
2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกก าลังกายได้อย่างถูกวิธีและ
เหมาะสม
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ประชาชนเห็นความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ออกก าลังกายมากข้ึน
2.ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายท้ังร่ายกายและจิตใจ
มีสุขภาพท่ีดี
3.การออกก าลังกายท่ีเหมาะสมท าให้การนอนหลับดีข้ึน

2.5กลุ่มงานรังสีวิทยา 701,170         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
27.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 203,800         เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เช่ียวชาญภายในประเทศไทยให้มีความรู้
พ้ืนฐาน "การอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิส ความเข้าใจและเกิดความช านาญในการอ่านฟิล์มโรคปอด
ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ" นิวโมโคโอซิสตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) classification) ประจ าปี 2564 เพ่ิมข้ึน
สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์
:กลุ่มงานรังสีวิทยา 30970 1.เพ่ือพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญในการอ่านฟิล์มโรคปอด
    ในประเทศ จากการประกอบอาชีพให้แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปและแพทย์
1.รายรับ อาชีวเวชศาสตร์
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท x 140 คน 2.เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญต่างๆ
 = 420,000 บาท จากการถ่ายทอดและการฝึกปฏิบัติ
2.รายจ่าย กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ร่วมประชุม 3 160         160        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 33,600            - ประเภท ข. 140 คน ประกอบด้วย
สัมมนา วิทยากร ผู้จัดการอบรมและผู้สังเกตุการณ์ แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปหรือแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ในสังกัด
จ านวน 160 คน คนละ 35 บาท/ม้ือ/วัน ภาครัฐและเอกชน
จ านวน 3 วัน  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(160 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 3 วัน) สถาบันโรคทรวงอก

39/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ร่วมประชุม 3 160         160        120           บาท/คน/วัน 57,600            - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
สัมมนา วิทยากร ผู้จัดการอบรมและผู้สังเกตุการณ์ สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
จ านวน 160 คน คนละ 35 บาท/ม้ือ/วัน กิจกรรมด าเนินงาน
จ านวน 3 วัน บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ
(160 คน x 120 บาท x 3 วัน) ระยะเวลาด าเนินการ
 - ค่าตอบแทนวิทยากร เดือน กรกฎาคม 64
วันแรก ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
เวลา 9.00-12.00 น. (3 ชม. x 2 คน x 600บาท) 2        2            3         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 3,600              - แพทย์ท่ีร่วมในโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและความช านาญ
เวลา 9.00-12.00 น. (3ชม. x 2คน x 1,200บาท) 1        1            3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600             ในการอ่านฟิล์ม โรคปอดตามมาตรฐาน ILO เพ่ิมข้ึน
เวลา 13.00-14.00 น. 1        1            1         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 600                ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
(1 ชม. x 1 คน x 600 บาท)  - แพทย์ท่ีร่วมในโครงการเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
เวลา 14.00-16.30 น. 3        3            2.5      ชม. 600           บาท/คน/ชม. 4,500             ผู้เช่ียวชาญต่างๆ จากการถ่ายทอดและการฝึกปฏิบัติ
(2.5 ชม. x 3 คน x 600 บาท)
เวลา 14.00-16.30 น. 1        1            2.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,000             
(2.5 ชม. x 1 คน x 1,200 บาท)
วันท่ีสอง
เวลา 8.00-12.00 น. (4 ชม. x 5 คน x 600บาท) 5        5            4         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 12,000            
เวลา 8.00-12.00 น. (4ชม. x 2คน x 1,200บาท) 2        2            4         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 9,600             
เวลา 13.00-17.00น. (4 ชม. x 5 คน x 600บาท) 5        5            4         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 12,000            
เวลา 13.00-17.00น. (4ชม. x 2คน x 1,200บาท) 2        2            4         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 9,600             
วันท่ีสาม
เวลา 8.00-11.30น. (3.5ชม. x 4คน x 600บาท) 4        4            3.5      ชม. 600           บาท/คน/ชม. 8,400             
เวลา 8.00-11.30น. (3.5ชม. x 1คน x 1,200บาท) 1        1            3.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 4,200             
เวลา 11.30-12.00น. 3        3            0.5      ชม. 600           บาท/คน/ชม. 900                
0.5 ชม. x 3 คน x 600 บาท)
เวลา 11.30-12.00น. 1        1            0.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 600                
(0.5 ชม. x 1 คน x 1,200 บาท)
เวลา 13.00-15.30น. 4        4            2.5      ชม. 600           บาท/คน/ชม. 6,000             
(2.5 ชม. x 4 คน x 600 บาท)
เวลา 13.00-15.30น. 1        1            2.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,000             
(2.5 ชม. x 1 คน x 1,2000 บาท)

รวมค่าตอบแทนวิทยากร 81,600           
 - ค่าพาหนะวิทยากรภายในสถาบัน 6,000         บาท 6,000            

40/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

 - ค่าจ้างเหมาจัดท าแบบฟอร์มใบบันทึกการ 25,000       บาท 25,000           
อ่านฟิล์ม

28.โครงการพัฒนาผู้เช่ียวชาญและการประเมิน 497,370         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ผู้เช่ียวชาญ "การอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิส ปัญหาโรคปอดจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ" โรคปอดนิวโมโคนิโอซิสเป็นปัญหาท่ีส าคัญปัญหาหน่ึงทางด้าน
(7th AIR Pneumo) สาธารณสุขของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียมา
    ในประเทศ นานแล้ว  และในปัจจุบันยังคงมีปัญหาด้านการวินิจฉัยโรคปอด
ค่าอาหาร - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม นิวโมโคนิโอซิสอยู่ เน่ืองจากยังมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญในการอ่าน
 - ค่าอาหารวันแรก (ส าหรับวิทยากร คณะผู้จัดและ 1 27          120           บาท/คน/วัน 3,240             ฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิสน้อยมาก ยังผลให้การควบคุม
ผู้สังเกตุการณ์) 27 คน x 120 บาท x 1 วัน วัตถุประสงค์
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วันท่ีสองถึงวันท่ีส่ี 3 107        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 22,470             - เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เช่ียวชาญและเตรียมความพร้อมการเป็น
(ส าหรับผู้รับการอบรม วิทยากร คณะผู้จัดและ วิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เช่ียวชาญการอ่าน
ผู้สังเกตุการณ์) ฟิล์มโรคปอดนิวโมนิโอซิสตามมาตรฐานองค์การแรงงาน
107 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 3 วัน ระหว่างประเทศ
 - ค่าอาหาร วันท่ีสองถึงวันท่ีส่ี (ส าหรับผู้รับการ 3 107        120           บาท/คน/วัน 38,520             - เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้แพทย์ท่ีท างานเก่ียวข้องกับ
อบรม วิทยากร คณะผู้จัดและผู้สังเกตุการณ์) โรคปอดจากการประกอบอาชีพให้สามารถอ่านฟิล์มโรคปอดจาก
107 คน x 120 บาท x 3 วัน การประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ILO

รวมค่าอาหาร+อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 64,230            - เพ่ือประเมินผู้เช่ียวชาญการอ่านฟิล์มตามมาตรฐาน ILO 
ค่าท่ีพักวิทยากร และให้การรับรองโดยองค์การความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย
 - ค่าท่ีพักวิทยากรและผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 5 4        4            1,450         บาท/คน/คืน 29,000            AIR Pneumo (Asian Intensive Reader of Pneumoconiosis)
(4 คน x 5 คืน x 1,450 บาท : ห้อง : คืน)  - เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ของผู้
 - ค่าท่ีพักวิทยากรและผู้เช่ียวชาญจากในประเทศ 5 2        2            1,450         บาท/คน/คืน 14,500            เช่ียวชาญต่างๆ ท้ังภายในและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(ต่างจังหวัด) ในภูมิภาคเอเชีย
(2 คน x 5 คืน x 1,450 บาท : ห้อง : คืน)  - เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคปอดจาก

รวมค่าท่ีพักวิทยากร 43,500           การประกอบอาชีพ ระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
ค่าพาหนะวิทยากร เอเชีย
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 2        2            7,500         บาท/คน 15,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
ในประเทศ (ต่างจังหวัด) (7,500 บาท x 2 คน)  - ประเภท ข. 80 คน ประกอบด้วย
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 2        2            15,000       บาท/คน 30,000             - แพทย์ท่ีสอบผ่าน Air Pneumo แล้ว และต้องการสอบต่อ
ต่างประเทศ (15,000 บาท x 2 คน) อายุประกาศนียบัตร
 - ค่าจ้างรถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 4 2         คัน 3,500         บาท/คัน/วัน 28,000             - 3.2 รังสีแพทย์ , อายุรแพทย์ , แพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ 
(ส าหรับวิทยากรผู้เช่ียวชาญ และผู้เข้ารับการอบรม  แพทย์และนักวิชาการจาก ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ 
จากต่างประเทศ) (3,500 บาท x 2 คัน x 4 วัน) กรมควบคุมโรคและหน่วยงานอ่ืนๆ ตัวแทนแพทย์ ทางด้าน
 - ค่าพาหนะรับจ้าง (350 บาท x 5 คน x 4 วัน) 4 5        5            350           บาท/คน/วัน 7,000              อาชีวเวชศาสตร์จากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ท่ีผ่านการ

รวมค่าพาหนะวิทยากร 80,000           อบรมการอ่านฟิล์ม โรคปอดนิวโมโคนิโอซิสตามมาตรฐาน
ค่าตอบแทนวิทยากร องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO classification 2000 )
วิทยากรผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
วันท่ีสอง สถาบันโรคทรวงอก
จ านวน 3 คน คนละ 1 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 3        3            1         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600              - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา(โปรดระบุจังหวัด)
จ านวน 2 คน คนละ 2 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 2        2            2         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 4,800             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
จ านวน 2 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง 2        2            1.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600             กิจกรรมด าเนินงาน
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และประเมินผลโดยการสอบภาคปฏิบัติ
จ านวน 2 คน คนละ 2.5 ช่ัวโมง 2        2            2.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 6,000             ระยะเวลาด าเนินการ
ช่ัวโมงละ 1,200บาท 4 วัน (ธันวาคม 2563)
วันท่ีสาม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
จ านวน 2 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง 2        2            1.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600              - จ านวนแพทย์ (ท่ีไม่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อน)
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท จากกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 25 คน
จ านวน 2 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง 2        2            1.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600              - แพทย์ท่ีเข้ารับการอบรมสามารรถสอบผ่านได้รับใบ
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท ประกาศนียบัตรไม่น้อยกว่า 80 % ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน 2 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง 2        2            1.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600              - แพทย์ท่ีเข้ารับการสอบเพ่ือต่ออายุประกาศนียบัตร สามารรถ
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท สอบผ่านได้รับใบประกาศนียบัตรไม่น้อยกว่า 80 % ของ
จ านวน 2 คน คนละ 4 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 2        2            4         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 9,600             จ านวนผู้เข้ารับการสอบ
วันท่ีส่ี ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
จ านวน 1 คน คนละ 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 1        1            3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600              - ได้แพทย์ผู้เช่ียวชาญท่ีจะสามารถวินิจฉัยโรคปอดจากการท า
จ านวน 2 คน คนละ 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 2        2            3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 7,200             งานท่ีได้มาตรฐานผ่านการประเมิน รับรองโดย AIR Pneumo 
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

จ านวน 2 คน คนละ 2 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 2        2            2         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 4,800             และมีความสามารถเป็นท่ีปรึกษาให้กับให้แก่ส านักงานกองทุน
รวมค่าตอนแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 54,000           เงินทดแทนได้

วิทยากรผู้เช่ียวชาญจากประเทศไทย
วันท่ีสอง
จ านวน 1 คน คนละ 1 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท 1        1            1         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 600                
จ านวน 1 คน คนละ 1 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 2        2            1         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 1,200             
จ านวน 1 คน คนละ 2 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท 1        1            2         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 1,200             
จ านวน 1 คน คนละ 2 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 1        1            2         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400             
จ านวน 3 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600บาท 3        3            1.5      ชม. 600           บาท/คน/ชม. 2,700             
จ านวน 1 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง 1        1            1.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 1,800             
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท
จ านวน 3 คน คนละ 2.5 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600บาท 3        3            2.5      ชม. 600           บาท/คน/ชม. 4,500             
จ านวน 1 คน คนละ 2.5 ช่ัวโมง 1        1            2.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,000             
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท
วันท่ีสาม
จ านวน 3 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600บาท 3        3            1.5      ชม. 600           บาท/คน/ชม. 2,700             
จ านวน 1 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง 1        1            1.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 1,800             
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท
จ านวน 3 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600บาท 3        3            1.5      ชม. 600           บาท/คน/ชม. 2,700             
จ านวน 1 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง 1        1            1.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 1,800             
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท
จ านวน 3 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600บาท 3        3            1.5      ชม. 600           บาท/คน/ชม. 2,700             
จ านวน 1 คน คนละ 1.5 ช่ัวโมง 1        1            1.5      ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 1,800             
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท
จ านวน 3 คน คนละ 4 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600บาท 3        3            4         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 7,200             
จ านวน 1 คน คนละ 4 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 1        1            4         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 4,800             
วันท่ีส่ี
จ านวน 4 คน คนละ 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600บาท 4        4            3         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 7,200             
จ านวน 1 คน คนละ 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 1        1            3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600             
จ านวน 1 คน คนละ 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600บาท 1        1            3         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 1,800             
จ านวน 1 คน คนละ 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 1        1            3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600             
จ านวน 2 คน คนละ 2 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600บาท 2        2            2         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 2,400             
จ านวน 1 คน คนละ 2 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200บาท 1        1            2         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 2,400             
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

รวมค่าตอนแทนวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากประเทศไทย 63,900           
รวมค่าตอนแทนวิทยากร 117,900         

ค่าจ้างเหมาจัดท าแบบฟอร์มผู้เช่ียวชาญจาก 35,640       บาท 35,640           
ประเทศไทย
ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ชุดละ 660 บาท x 90 ชุด) ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - แบบฟอร์มการฝึกปฏิบัติอ่านฟิล์มและแบบ
ทดลองจ 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.แฟลชไดว์ 16 GB. = 329 บาท : อัน x 80 อัน
 = 29,610 บาท
(ส าหรับบันทึกภาพเอกซเรย์ และ Standard Flim
ท่ีใช้ในการอบรม)
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.ป้ายช่ือพร้อมเชือกคล้องคอ = 660 บาท :
แพ็ค x 2 แพ็ค = 1,320 บาท
(ส าหรับท าป้ายช่ือผู้เข้าอบรม)
5.เทปผ้า = 47 บาท : ม้วน x 10 ม้วน = 470 บาท
6.แฟ้มซองพลาสติก = 75 บาท : แพ็ค x 8 แพ็ค
 = 600 บาท (ส าหรับใส่ประกาศนียบัตร)
7.กล่องพลาสติก = 95 บาท : กล่อง x 80 กล่อง
 = 7,600 บาท (ส าหรับใส่เอกสาร และอุปกรณ์
ในการอบรมและการสอบ)
ค่า Standard Film 40,000       บาท 40,000           
ค่าฟิล์มส าหรับใช้ผลิตฟิล์มสอนและสอบ (ฟิล์มแปล่า) 5         กล่อง 12,000       บาท 60,000           
(12,000 บาท x 5 กล่อง)
ค่าจ้างเหมาผลิตฟิล์มเพ่ือการสอนและสอบ 15,500       บาท 15,500           
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

2.6กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

2.7กลุ่มงานพยาธิคลินิกและเทคนิคการแพทย์

2.8กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

2.9กลุ่มงานทันตกรรม

2.10กลุ่มงานเภสัชกรรม 13,600           
29.โครงการประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม 13,600           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      สถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคปอด
:กลุ่มงานเภสัชกรรม และหัวใจ มีบริการ เพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้าน
    ในประเทศ โรคทรวงอก โดยเฉพาะการรับ ส่งต่อ fast tract MI และ มีการ
1.ค่าตอบแทนวิทยาการภายนอก 1 1        1            2         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 1,200             ด าเนินงานจัดต้ังคลิกนิก PCI ร่วมกัน ดูแลผู้ป่วยโดยสหวิชาชีพ
 - ภาครัฐ 600 บาท x 2 ชม. x 1 วัน x 1 คน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร กายภาพบ าบัด นักโภชนากร
2.ค่าอาหารว่าง จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักภาพเภสัชกรเพ่ือให้ตรง
ผู้เข้าประชุม 35 บาท x 1 วัน x วันละ 2 ม้ือ 1 100         100        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 7,000             กับบริบท จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการการบริบาลทาง
x 100 คน เภสัชกรรมด้าน โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลันข้ึน
3.ค่าเอกสาร 50 บาท x 1 วัน x 100 คน 1 100         100        50             บาท/คน/วัน 5,000             วัตถุประสงค์
4.ค่าเดินทางวิทยากร 400 บาท x 1 วัน x 1 คน 1 1        1            400           บาท/คน/วัน 400                ให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาบุคลการเภสัชกรเก่ียวกับแนวทาง

การบริบาลเภสัชกรรมด้านโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (acute coronary syndrome)
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
ประเภท ข. จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
 - เภสัชกรมสังกัดกรมการแพทย์ และจากพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี
จ านวน 40 คน
 - บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก จ านวน 60 คน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
กรุงเทพ และปริมณฑล
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 1 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
การประเมินความพึงพอใจหลังการประชุม
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจ แนวทาง
การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดฉับพลัน (acute
coronary syndrme) และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยต่อไป

2.11กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 11,100           
30.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสมดุลเพ่ือ 11,100           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ร่างกาย และชีวิตมีสุข (Balanced Diet) สุขภาพของร่างกายมีความส าคัญอย่างย่ิง การออกก าลังกาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างเหมาะสมกับวัย และสภาพร่างกายท่ีเป็นอยู่ อีกท้ังการ
:กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เอาใจใส่ท้ังการปรุงประกอบหรือกรรมวิธีในการประกอบอาหาร
    ในประเทศ การรับประทานอาหาร และการออกก าลังกาย โดยยึดหลัก
1.ค่าวิทยากรภาครัฐ 3 ท่าน จ านวน 1 ชม. 3        3            1         ชม. 300           บาท/คน/ชม. 900                ความสมดุลในการด ารงชีวิต เพราะการละเลยต่อการรับประทาน
x 300 บาท อาหารตามใจปาก อาจท าได้ เพียงแต่ต้องรับประทานให้สมดุล
2.ค่าอาหารว่าง 1 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท/คน 45           25                  70          1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 2,450             กันในแต่ละวันเท่าน้ัน อย่ารอให้เกิดโรคก่อนจึงค่อยคิดกลับมา
x 70 คน ใส่ใจดูแลร่างกายของเรา เพราะมันอาจไม่ทันการ
3.ค่าอุปกรณ์สาธิตอาหารเพ่ือสุขภาพ 6,000         บาท 6,000             วัตถุประสงค์
4.ค่าวัสดุ/เอกสารประกอบการบรรยาย 45           25                  70          25             บาท/คน 1,750             1.เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหาร
จ านวน 70 คน x 25 บาท ให้สมดุลในแต่ละวัน อย่างมีคุณค่า และคุณภาพ ตามหลัก

โภชนการ
2.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการเตรียม-ปรุงอาหารเพ่ือสุขภาพ
ให้แก่บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ
3.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมฯตระหนักถึงความส าคัญ
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ในการดูแลสุขภาพ
4.เพ่ือเสริมสร้างทักษะการดูแลตนเอง และบุคคลในครอบครัว
ในด้านอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
ประเภท ข. จ านวน 45 คน ประกอบด้วย
บุคลากรภายใน
ประเภท ค. จ านวน 45 คน ประกอบด้วย
บุคลากรภายนอก/ประชาชนผู้สนใจ
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยายวิชาการ และแบ่งกลุ่มสาธิตอาหารเพ่ือสุขภาพ
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือน กรกฎาคม 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ในการบริโภคอาหารให้สมดุล
กับความต้องการของร่างกาย
2.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีสุขภาพชีวิตดีข้ึน
3.สามารถริเร่ิมดูแลสุขภาพร่างกายท้ังตนเอง และบุคคลใน
ครอบครัว
4.เป็นแบบอย่างในการดูแล และสร้างเสริมสุขภาพ
5.มีการพัฒนาวิถึการรับประทานในชีวิตประจ าวัน และสุขภาพ
ท่ีดีท่ีย่ังยืน
6.เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน

2.12กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4,724,130      
31.โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาล 556,800         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
เฉพาะทางหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก" สถาบันโรคทรวงอก เป็นสถาบันเฉพาะทางให้การดูแลผู้ป่วย
ปีงบประมาณ 2564 ด้านโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก มีภารกิจในการให้บริการ
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 ดูแล รักษา พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
    ในประเทศ การแพทย์ในระดับตติยภูมิ มีผู้มารับบริการและส่งต่อตามรูปแบบ
รายรับ "เครือข่ายบริการ (Service Plan) ท าให้ต้องพัฒนาท้ังด้าน
1.ค่าลงทะเบียนภาคเอกชน บริการและวิชาการอย่างต่อเน่ือง จึงความจ าเป็นอย่างย่ิงในการ
800 บาท x 40 วัน x 20 บาท พัฒนาศักยภาพพยาบาล เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และน า
เป็นเงิน 640,000 บาท ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ ให้ทันต่อการ
2.ค่าลงทะเบียนภาครัฐบาล เปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม
400 บาท x 40 วัน x 10 คน วัตถุประสงค์
เป็นเงิน 160,000 บาท 1.พยาบาลผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้และทักษะในการ
ค่าใช้จ่าย พยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือดและทรวงอก
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 40 3        3            7         ชม. 600           บาท/คน/วัน/ชม. 504,000          2.พยาบาลผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
(3 คน x 7 ชม. x 600 บาท x 40 วัน) ผู้ป่วยเฉพาะทางหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกในหน่วยงานได้
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 40 3       3        6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 16,800            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 40 วัน) ประเภท ข. จ านวน 30 คน ประกอบด้วย
3.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน พยาบาลวิชาชีพจากภายนอกสถาบัน
(6 คน x 150 บาท x 1 ม้ือ x 40 วัน) 40 3       3        6            1         ม้ือ 150           บาท/คน/วัน/ม้ือ 36,000             - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......

 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2564
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมจากภายนอก 30 คน

48/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

2.เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกปฏิบัติตามท่ีหน่วยงาน
ท่ีก าหนด
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
พยาบาลผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจ
ในการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกสามารถ
น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของหน่วยงานได้

32.โครงการอบรม "การอ่านภาพรังสีทรวงอก 87,240           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ส าหรับพยาบาล" ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูดความรู้ให้กับพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยในการ
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 อ่านภาพรังสีทรวงอกและสามารถนิเทศผู้ป่วยร่วมงานให้สามารถ
    ในประเทศ น าข้อมูลจากภาพรังสีทรวงอกไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับวางแผน
1.รายรับ การพยาบาลและให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองและมี
บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอกอก 80 คน ประสิทธิภาพต่อไป
ค่าลงทะเบียน คนละ 1,600 บาท วัตถุประสงค์
(80 คน x 1,600 บาท เป็นเงิน 128,000 บาท 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปลผลภาพรังสีทรวงอก
2.ค่าใช้จ่าย ท่ีผิดปกติได้
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ (9 ชม x 600 บาท) 9         ชม. 600           บาท/ชม. 5,400             2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าข้อมูลจากการอ่านภาพรังสี
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 2         ชม. 1,200         บาท/ชม. 2,400             ทรวงอกของแพทย์มาใช้ประกอบการวางแผนและให้การพยาบาล
(2 ชม. x 1,200 บาท) ท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้
3.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐร่วมอภิปราย 4        4            3         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 7,200             3.สามารถให้การนิเทศทางการพยาบาลในการอ่านภาพรังสี
(3 ชม. x 4 คน x 600 บาท) ทรวงอกให้กับผู้ร่วมงานได้
4.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชนร่วมอภิปราย 3        3            1         คน 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600             กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(3 ชม. x 1 คน x 1,200 บาท) ประเภท ข. จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
5.ค่าอาหารกลางวัน 2 100         100        150           บาท/คน/วัน 30,000            พยาบาลวิชาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ
 (100 คน x 150 บาท x 2 วัน) 1.บุคลากรภายใน จ านวน 20 คน
6.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม 100         100        4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 14,000            2.บุคลากรภายนอก จ านวน 80 คน
(100 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
7.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 3       3        6            2         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 1,800             พยาบาลวิชาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ
(6 คน x 150 บาท x 2 ม้ือ)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
8.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 3       3        6            4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 840                สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(6 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ) กิจกรรมด าเนินงาน
9.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 2,000         บาท 2,000             บรรยาย

49/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

10.ค่ากระเป๋า (100 คน x 150 บาท) 100         100        150           บาท/คน 15,000            ระยะเวลาด าเนินการ
11.ค่าจ้างเหมาท าเอกสารประกอบการเรียน 5,000         บาท 5,000             ปีงบประมาณ 2564 เดือนธันวาคม จ านวน 2 วัน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
1.บุคลากรภายใน จ านวน 20 คน
2.บุคลากรภายนอก จ านวน 80 คน
2.เชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม > 80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถอ่านภาพรังสีทรวงอกท่ีผิดปกติ
และภาพรังสีทรวงอกท่ีมีภาวะฉุกเฉินท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้ป่วยน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนและให้การพยาบาล

33.โครงการอบรม "การแปลผลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 109,560         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ส าหรับพยาบาล) ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีมี
    ในประเทศ ความผิดปกติของคลืนไฟฟ้าหัวใจท าให้เกิดผลลัพธ์ทางการ
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก พยาบาลท่ีดีต่อไป
ค่าลงทะเบียนคนละ 2,400 บาท วัตถุประสงค์
(80 คน x 2,400 บาท) เป็นเงิน 192,000 บาท 1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้ใจหลักการอ่านและแปลผลคล่ืนไฟฟ้า
2.ค่าใช้จ่าย หัวใจได้
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 21       ชม. 600           บาท/ชม. 12,600            2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถแปลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจท่ีผิดปกติและ
(21 ชม. x 600 บาท) วางแผนการพยาบาลได้
2.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 100         100        3         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 45,000            3.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์คาดการณ์ ป้องกันและช่วยเหลือ
(100 คน x 150 บาท x 3 ม้ือ) ผู้ป่วยท่ีมีคล่ืนไฟฟ้าหัวใจผิดปกติได้อย่างทันท่วงที
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม 100         100        6         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 21,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(100 คน x 35 บาท x 6 ม้ือ) ประเภท ข. จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
4.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 6            3         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 2,700             พยาบาลวิชาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 20 คน
(6 คน x 150 บาท x 3 ม้ือ) พยาบาลวิชาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ จ านวน 80 คน
5.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 6            6         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,260              - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(6 คน x 35 บาท x 6 ม้ือ) พยาบาลวิชาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ
6.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 2,000         บาท 2,000              - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
7.ค่ากระเป๋า (100 คน x 150 บาท) 100         100        150           บาท/คน 15,000            สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
8.ค่าจ้างเหมาท าเอกสารประกอบการเรียน 100         100        100           บาท/คน 10,000            กิจกรรมด าเนินงาน

50/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(100 คน x 100 บาท) บรรยาย ฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนมกราคม จ านวน 3 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมสามารถแปลผลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ
ท่ีผิดปกติได้
2.เชิงคุณภาพ
ผู้ป่วยคล่ืนไฟฟ้าหัวใจผิดปกติปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมอ่านและแปลผลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้อง
2.สามารถน าความรู้และทักษะการวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการวางแผน
การพยาบาลในผู้ป่วยท่ีมีคล่ืนไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ
3.สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีคล่ืนไฟฟ้าผิดปกติได้อย่างทันท่วงที

34.โครงการอบรม "การพยาบาลเฉพาะทาง 1,360,000      เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด" พัฒนาศักยภาพพยาบาล ให้มีความรู้เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ
ปีงบประมาณ 2564 และหลอดเลือดท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 ท่ีเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
    ในประเทศ ทางด้านวิชาการเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ผู้รับ
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก บริการได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ
ค่าลงทะเบียน ภายนอก 68 คน วัตถุประสงค์
ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ
(50,000 บาท x 68 คน)เป็นเงิน 3,400,000บาท และหลอดเลือด
2.ค่าใช้จ่าย 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
กิจกรรมท่ี 1 บรรยายวิชาการ 3.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้รับการพยาบาล
ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 37       37          7         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 155,400          กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(37 คน x 7 ชม. x 600 บาท) ประเภท ข. จ านวน 80 คน ประกอบด้วย
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 7        7            3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 25,200            1.บุคลากรภายใน จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 6 คน
(7 คน x 3 ชม. x 1,200 บาท) 2.บุคลากรภายนอกจ านวน 2 รุ่นๆ ละ 34 คน

รวมเป็นเงิน 180,600          - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......

51/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 1 พยาบาลวิชาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ และพยาบาล
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปรายกลุ่ม 1 3        3            7         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 12,600            ในเขตบริการสุขภาพ
(3 คน x 7 ชม. x 600 บาท x 1 วัน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคปฏิบัติ 35 4        4            3         ชม. 600           บาท/หน่วยงาน/ 252,000          สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(35 วัน x 4 หน่วยงาน x 3 ชม. x 600 บาท) ชม./วัน กิจกรรมด าเนินงาน
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม 45 40           40          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 126,000          ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
(40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 45 วัน) ระยะเวลาด าเนินการ
4.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 40           40          3         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 18,000            รุ่นท่ี 1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์
(40 คน x 150 บาท x 3 ม้ือ) ภาคทฤษฎี กุมภาพันธ์ - มีนาคม 64
5.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 45 3       3        6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 18,900            ภาคปฏิบัติ เมษายน - พฤษภาคม 64
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 45 วัน) รุ่นท่ี 2 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 64
6.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 3       3        6            3         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 2,700             ภาคปฏิบัติ มิถุนายน - กรกฎาคม 64
(6 คน x 150 บาท x 3 ม้ือ) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
7.ค่าอาหารว่างพิธีเปิด-ปิด การอบรม 40           40          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 2,800             1.เชิงปริมาณ ผู้เข้าอบรมจากภายในและภายนอก
(40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) จ านวน 80 คน แบ่งเป็น
8.ค่าอาหารกลางวันพิธีเปิด-ปิด การอบรม 40           40          2         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 12,000            1.บุคลากรภายใน จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 6 คน
(40 คน x 150 บาท x 2 ม้ือ) 2.บุคลากรภายนอกจ านวน 2 รุ่นๆ ละ 34 คน
9.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 5,100         บาท 5,100             2.เชิงคุณภาพ
10.ค่ากระเป๋า (40 คน x 300 บาท) 40           40          300           บาท/คน 12,000            1.ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม > 80%
11.ค่าจ้างเหมาท าคู่มือประกอบการเรียน 40       ชุด 100           บาท/ชุด 4,000             ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
(40 ชุด x 100 บาท) เม่ือส้ินสุดโครงการพยาบาลท่ีเข้ารับการอบรมจะเป็นบุคลากร
12.ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารเพ่ือการด าเนินการ 5,000         บาท 5,000             ทางการพยาบาลท่ีมีความรู้และความสามารถท้ังมีทักษะในการ
สอบ ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกได้เป็นอย่างดี
13.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง 5,000         บาท 5,000             
สถานท่ีฝึกอบรม
14.ค่ายานพาหนะเดินทางวิทยากร 500           บาท 500                
15.ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 8,000         บาท 8,000             
16.ค่าศึกษาดูงาน (40 คน x 400 บาท) 40           40          400           บาท/คน 16,000            

รวมเป็นเงิน 500,600         
ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 2
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปรายกลุ่ม 1 3        3            7         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 12,600            
(3 คน x 7 ชม. x 600 บาท x 1 วัน)
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคปฏิบัติ 35 4        4            3         ชม. 600           บาท/หน่วยงาน/ 252,000          

52/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(35 วัน x 4 หน่วยงาน x 3 ชม. x 600 บาท) ชม./วัน
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม 45 40           40          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 126,000          
(40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 45 วัน)
4.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 40           40          3         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 18,000            
(40 คน x 150 บาท x 3 ม้ือ)
5.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 45 3       3        6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 18,900            
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 45 วัน)
6.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 3       3        6            3         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 2,700             
(6 คน x 150 บาท x 3 ม้ือ)
7.ค่าอาหารว่างพิธีปิดการอบรม 40           40          1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,400             
(40 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ)
8.ค่าอาหารกลางวันพิธีปิดการอบรม 40           40          1         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 6,000             
(40 คน x 150 บาท x 1 ม้ือ)
9.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 5,100         บาท 5,100             
10.ค่ากระเป๋า (40 คน x 300 บาท) 40           40          300           บาท/คน 12,000            
11.ค่าจ้างเหมาท าคู่มือประกอบการเรียน 40       ชุด 100           บาท/ชุด 4,000             
(40 ชุด x 100 บาท)
12.ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารเพ่ือการด าเนินการ 5,000         บาท 5,000             
สอบ
13.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง 5,000         บาท 5,000             
สถานท่ีฝึกอบรม
14.ค่ายานพาหนะเดินทางวิทยากร 500           บาท 500                
15.ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 4         คัน 2,000         บาท 8,000             
(4 คันx 2,000 บาท)
16.ค่าศึกษาดูงาน (40 คน x 400 บาท) 40           40          400           บาท/คน 16,000            

รวมเป็นเงิน 493,200         
กิจกรรมท่ี 2 การช่วยชีวิตข้ันสูง Advance
cardiovascular life support : ACLS
ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 4 2        2            7         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 33,600            
(7 ชม. x 600 บาท x 2 คน x 4 วัน)
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 4 4        4            7         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 134,400          
(7 ชม. x 1,200 บาท x 4 คน x 4 วัน)

53/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

3.ค่าเอกสารและค่าข้อมูลการเรียน ACLS 80           80          220           บาท/คน 17,600            
(80 คน x 220 บาท)

รวมเป็นเงิน 185,600         

35.โครงการอบรม "การพยาบาลเฉพาะทางสาขา 775,750         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
การพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหายใจ" พยาบาลจ าเป็นต้องมีความรู้ต้ังแต่การตรวจวินิจฉัยเหมาะสม
ปีงบประมาณ 2564 และสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ รวมท้ังบทบาทของ
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 พยาบาลในการแปลผลภาพรังสีทรวงอก การดูแลผู้ป่วยจะท าให้
    ในประเทศ ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางร่วมกัน
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก ในการรักษาพยาบาล
จ านวน 25 คน วัตถุประสงค์
ค่าลงทะเบียนคนละ 50,000 บาท x 25 คน 1.พัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทางโรคระบบหายใจ
เป็นเงิน 1,250,000 บาท 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบหายใจ
กิจกรรมท่ี 1 บรรยายวิชาการ 3.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคระบบหายใจได้รับการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ
ค่าใช้จ่าย ตามมาตรฐาน
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 39       39          7         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 163,800          กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(39 คน x 7 ชม. X 600 บาท) ประเภท ข. ประกอบด้วย
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 10       10          4         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 48,000            1.บุคลากรภายใน จ านวน 5 คน
(10 คน x 4 ชม. X 1,200 บาท) 2.บุคลากรภายนอกจ านวน 25 คน

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 211,800          - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
ค่าใช้จ่าย พยาบาลวิชาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ และพยาบาล
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปรายกลุ่ม 1 3        3            7         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 12,600            ในเขตบริการสุขภาพ
(3 คน x 7ชม. x 600 บาท x 1 วัน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคปฏิบัติ 38 4        4            3         ชม. 600           บาท/หน่วยงาน/ 273,600          สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(38 วัน x 4 หน่วยงาน x 3 ชม. X 600 บาท ชม./วัน กิจกรรมด าเนินงาน
3.ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 45 30           30          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 94,500            1.จัดการสอน การบรรยาย
(30 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 45 วัน) 2.ฝึกงานในหน่วยงานผู้ป่วยหนัก (RCU), หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
4.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 30           30          3         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 13,500            ทรวงอก (ICU), หน่วยงานตรวจพิเศษ, หอผู้ป่วยอายุรกรรม
(30 คน x 150 บาท x 3 ม้ือ) และศัลยกรรมของสถาบันโรคทรวงอก, ศึกษาดูงาน ณ
5.ค่าอาหารว่างวิทยากร/คณะท างาน 45 3       3        6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 18,900            ศูนย์โรคระบบหายใจ ท้ังภายในประเทศ และภายนอกประเทศ
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 45 วัน) สัมมนาในสถาบัน และภายนอกสถาบัน
6.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 3       3        6            3         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 2,700             ระยะเวลาด าเนินการ
(6 คน x 150 บาท x 3 ม้ือ) 4 เดือน (16 สัปดาห์) เร่ิมจากเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 64

54/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

7.ค่าอาหารว่างพิธิเปิด-ปิด การอบรม 40           40          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 2,800             ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
(40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 1.เชิงปริมาณ ผู้เข้าอบรมภายในและภายนอก จ านวน 30 คน
8.ค่าอาหารกลางวันพิธีเปิด-ปิด การอบรม 40           40          2         ม้ือ 150           บาท/คน/ม้ือ 12,000            1.บุคลากรภายใน จ านวน 5 คน
(40 คน x150 บาท x 2 ม้ือ) 2.บุคลากรภายนอกจ านวน 25 คน
9.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 3,750         บาท 3,750             2.เชิงคุณภาพ
10.ค่ากระเป๋า (30 คน x 300 บาท) 30           30          300           บาท/คน 9,000             1.ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม > 80%
11.ค่าจ้างเหมาท าคู่มือประกอบการเรียน 30       ชุด 100           บาท/ชุด 3,000             ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
(30 ชุด x 100 บาท) เม่ือส้ินสุดโครงการพยาบาลท่ีเข้ารับการอบรม จะเป็นบุคลากร
12.ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารเพ่ือด าเนินการสอบ 3,500         บาท 3,500             ทางการพยาบาลท่ีมีความรู้และความสามารถรวมท้ังมีทักษะ
13.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง 5,000         บาท 5,000             ในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคระบบหายใจได้เป็นอย่างดี
สถานท่ีฝึกอบรม
14.ค่ายานพาหนะเดินทางวิทยากร 500           บาท 500                
15.ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3         คัน 2,000         บาท/คัน 6,000             
(3 คัน x 2,000 บาท)
16.ค่าศึกษาดูงาน (30 คน x 400 บาท) 30           30          400           บาท 12,000            

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 473,350         

กิจกรรมท่ี 2 การช่วยชีวิตข้ันสูง Advance
cardiovascular life support : ACLS
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 2 2        2            7         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 16,800            
(7 ชม. x 600 บาท x 2 คน x 2 วัน)
2.ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน
(7 ชม. x 1,200 บาท x 4 คน x 2 วัน) 2 4        4            7         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 67,200            
3.ค่าเอกสารและค่าข้อมูลการเรียน ACLS 30           30          220           บาท/คน 6,600             
(30 คน x 220 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 90,600           

36.โครงการอบรม "เจ้าหน้าท่ีตรวจการนอนหลับ 57,000           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)

55/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(sleep technician) สถาบันโรคทรวงอก" การตรวจการนอนหลับน้ันต้องใช้ระยะเวลารอตรวจนาน
ปีงบประมาณ 2564 เน่ืองจากศูนย์การนอบหลับมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 โดยพบว่าปัญหาท่ีส าคัญ คือการขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีตรวจ
    ในประเทศ การนอนหลับ (sleep technician) เน่ืองจากต้องเป็นเจ้าหน้าท่ี
1.รายรับ บุคลากรภายนอกสถาบันโรคทรวงอก ท่ีต้องได้รับการฝึกอบรมเฉพาะ และมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
4 คน จึงจะสามารถปฏิบัติงานตรวจการนอนหลับท่ีมีคุณภาพได้
ค่าลงทะเบียน คนละ 15,000 บาท จึงจัดโครงการฝึกอบรมโดยเน้น การให้ความรู้ภาคทฏษฎี
4 คน x 15,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท อบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติจคิงท่ีห้องปฏิบัติการ
2.ค่าใช้จ่าย ตรวจการนอนหลับและคลินิกโรคการหลับ (sleep clinic)
1.ค่าสมนาคุณวิทยาภาครัฐ (ภาคทฤษฎี) 35       ชม. 600           บาท/ชม./รุ่น 21,000            ภายใต้การดูแลของแพทย์ และเจ้าหน้าท่ีตรวจการนอนหลับ
(35 ชม. x 600 บาท) ผู้เช่ียวชาญ
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ (ภาคปฏิบัติ) 4         ชม. 600           บาท/ชม./วัน/รุ่น 36,000            วัตถุประสงค์
(15 วัน x 4 ชม. x 600 บาท) 15       วัน 1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการหลับ

และโรคจากการหลับ เทคนิคในการตรวจการนอนหลับท่ีถูกต้อง
2.ได้ปฏิบัติงานในการตรวจการนอนหลับ ติดตามดูแล และ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดข้ึนขณะท าการตรวจ
ได้ตามมาตรฐาน
3.ได้ดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคการหลับ และแนะน าการใช้
เคร่ืองอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP)
4.สามารถอ่าน และแปลผลการตรวจการนอนหลับข้ันพ้ืนฐาน
ได้อย่างถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. จ านวน 8 คน 
1.บุคลากรภายใน จ านวน 2 คน
2.บุคลากรภายนอก จ านวน 8 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ เจ้าหน้าท่ีบริษัท
เอกชน จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 5 คน
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
ภาคทฏษฎีและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาด าเนินการ

56/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ปีงบประมาณ 64 แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 เดือน
รุ่นท่ี 1 มีนาคม 64
รุ่นท่ี 2 มิถุนายน 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
1.บุคลากรภายใน จ านวน 2 คน
2.บุคลากรภายนอก จ านวน 8 คน
2.เชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม > 80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เจ้าหน้าท่ีตรวจการนอนหลับมีความรู้ความสามารถได้ตาม
มาตรฐานและผู้รับบริการพึงพอใจ

37.โครงการอบรม "ACLS Provider ส าหรับ 125,880         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล" เพ่ือให้ผู้บริหารทางการพยาบาลได้มีความรู้ และทักษะ
ปีงบประมาณ 2564 สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรอ่ืนท้ังในและนอก
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30302 หน่วยงาน เป็นท่ีปรึกษาในทีมอีกท้ังสามารถนิเทศทางการ
    ในประเทศ พยาบาลได้ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วยและลดอัตรการ
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 2 4        4            7         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 67,200            เสียชีวิตในโรงพยาบาล
(1,200 บาท x 7 ชม. x 4 คน x 2 วัน) วัตถุประสงค์
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 2 5        5            7         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 42,000            1.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการช่วยฟ้ืน
(600 บาท x 7 ชม. x 5 คน x 2 วัน) คีพข้ันสูง สามารถช่วยเหลือทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 40       เล่ม 120           บาท/เล่ม 4,800             2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินอาการผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะ
(120 บาท x 40 เล่ม) หยุดหายใจและภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
4.ค่าประกาศนียบัตร (100 บาท x 40 ใบ) 40       ใบ 100           บาท/ใบ 4,000             3.สามารถถ่ายทอดความรู้และนิเทศทางการพยาบาล
5.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรม 40           40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600             4.จัดเตรียมอุปกรณ์และเลือกใช้อุปกรณ์ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
(40 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ) ได้อย่างเหมาะสม
6.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 6            4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 840                กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(6 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ)  - ประเภท ข. จ านวน 40 คน ประกอบด้วย
7.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 6            2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 1,440             พยาบาลวิชาชีพระดับผู้บริหารทางการพยาบาล
(6 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......

 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

57/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

กิจกรรมด าเนินงาน
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
เม่ือส้ินสุดโครงการ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ตามท่ี
หลักสูตรก าหนด
2.เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าอบรมสามารถให้การช่วยเหลือทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ป่วยปลอดภัย ประเมินโดยแบบประเมินความพร้อมของทีม
ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง
ตามมาตรฐานสมาคมช่วยฟ้ืนคืนชีพแห่งประเทศไทย
2.สามารถประเมินอาการผู้ป่วยและช่วยเหลือทันทีอย่างมี
ประสิทธิภาพและผู้ป่วยปลอดภัย
3.ถ่ายทอดความรู้ท่ีได้ให้แก่บุคลากรในและภายนอกหน่วยงานได้
และสามารถนิเทศทางการพยาบาล
4.จัดเตรียมความพร้อมและเลือกใช้อุปกรณ์ในการช่วยฟ้ืน
คืนชีพอย่างเหมาะสม

38.โครงการอบรม "การปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่ 19,880           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
(Young Nurse)" ปีงบประมาณ 2564 ภารกิจด้านการพยาบาลมีเป้าหมายการด าเนินงานการจัด
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 บริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง (Care of Excellence) เพ่ือให้
    ในประเทศ การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดอย่างมีคุณภาพ และผู้รับ
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรม บริการปลอดภัย เพ่ือให้พยาบาลใหม่ได้เรียนรู้เร่ืองกระบบ
(35 บาท x 4 ม้ือ x 30 คน) 30           30          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 4,200             การท างานภายในสถาบัน และเพ่ิมประสบการณ์การพยาบาล
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 6            4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 840                เฉพาะทาง
(35 บาท x 4 ม้ือ x 6 คน) วัตถุประสงค์
3.ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 6            2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 1,440             1.พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการพยาบาลเฉพาะทาง
(120 บาท x 2 ม้ือ x 6 คน) โรคหัวใจและทรวงอก
4.ค่าอาหารกลางวันพิธีเปิดการอบรม 70          1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 8,400             2.เพ่ือให้ทราบระบบการท างานภายในสถาบันโรคทรวงอก

58/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(70 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 3.เพ่ือให้เกิดความรักและผูกพันระหว่างพยาบาลใหม่และองค์กร
5.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานท่ี 5,000         บาท 5,000             กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
ฝึกอบรม  - ประเภท ข.  จ านวน 30 คน ประกอบด้วย

พยาบาลจบใหม่
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
ประชุม บรรยาย
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วัน ปีงบประมาณ 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
พยาบาลจบใหม่จ านวน 30 คน ได้รับการอบรม
2.เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม > 80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
มีการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการพยาบาลเฉพาะทาง
โรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

39.โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพการท างาน 274,500         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
เป็นทีม เพ่ือคุณภาพการบริการท่ีดี" ในการท่ีจะให้บุคลากรมาท างานร่วมกันจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้อง
ปีงบประมาณ 2564 ให้บุคลากรเข้าใจถึงความหมายท่ีแท้จริงของการท างาน
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 เป็นทีม การเป็นผู้น าทีมและการบริหารทีมงานให้มีคุณภาพ
    ในประเทศ ตามบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในทีม ความร่วมมือ ร่วมใจ
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม 100         100        3         ม้ือ 50             บาท/คน/ม้ือ 15,000            ความเห็นอกเห็นใจ ความสามัคคี ตลอดจนความรักและความ
(100 คน x 50 บาท x 3 ม้ือ) ผูกพันของสมาชิกในทีม เพ่ือสร้างให้ทีมมีความเข้มแข็งและ
2.ค่าอาหารกลางวัน (100คน x 2ม้ือ x 350บาท) 100         100        2         ม้ือ 350           บาท/คน/ม้ือ 70,000            พร้อมท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จต่อไป
3.ค่าอาหารเย็น (100 คน x 1 ม้ือ x 350 บาท) 100         100        1         ม้ือ 350           บาท/คน/ม้ือ 35,000            วัตถุประสงค์
4.ค่าเช่าท่ีพักห้องพักคู่ 1 50       ห้อง 1,800         บาท/คน/ห้อง 90,000            เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก ได้เรียนรู้ตามรอย
 (50 ห้อง x 1 คืน x 1,800 บาท) พระยุคลบาทและสามารถน าความรู้ไปเป็นพ้ืนฐานในการ
5.ค่าเช่ายานพาหนะรถบัส รับ-ส่งผู้เข้าร่วม 2         คัน 28,000       บาท/คัน 56,000            ปฏิบัติตน เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน รวมท้ัง

59/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ประชุมสัมมนา (2 คัน x 28,000 บาท) เสริมสร้างสร้างวินัยและประพฤติปฏิบัติตามตามกรอบแห่ง
6.ค่าเช่าอุปกรณ์โสตฯ 2 วัน 7,000         บาท 7,000             จรรยาบรรณ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในการ
7.ค่าของสมนาคุณ 1,500         บาท 1,500             พัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณ
ถัดไป
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
บุคลากรภารกิจด้านการพยาบาล
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
ภายนอกสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
ภายนอกสถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
การบรรยายสาธิต แบ่งกลุ่ม ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาด าเนินการ
2 วัน ปีงบประมาณ 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100
2.เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม > 80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เข้าใจตนเอง และเข้าใจเพ่ือน
ร่วมงาน
2.ผู้เข้ารับการอบรมีทัศนคติท่ีดีในงานบริการ ต่อเพ่ือนร่วมงาน
ต่อองค์กรในการท่ีจะช่วยกันพัฒนางานภายในองค์กรได้อย่าง
มีคุณภาพ
3.ผู้เข้ารับการอบรมมีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการท างานจนเกิด
ความรู้สึกท่ีดีอันน ามาซ่ึงการพัฒนาไปสู่การสร้างความร่วมมือ
ในงานบริการและงานภายในองค์กร

40.โครงการอบรม "การน าเสนอผลงานพัฒนา 32,280           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)

60/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

คุณภาพและนวัตกรรม" ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 งานส าหรับบุคลากรในภารกิจด้านการพยาบาล
    ในประเทศ วัตถุประสงค์
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรม 120         120        4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 16,800            1.เพ่ือให้บุคลากรในภารกิจด้านการพยาบาลพัฒนางานคุณภาพ
(120 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ) อย่างต่อเน่ือง
2.ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 6            2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 1,440             2.เพ่ือให้พยาบาลและบุคลากรในภารกิจด้านการพยาบาล
(6 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ) มีเวทีน าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากรและ 6            4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 840                3.เพ่ือคัดเลือกผลงานดีเด่นน าเสนอในเวทีระดับสถาบัน
คณะท างาน (6 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
4.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 2 3         ชม. 600           บาท/ชม./วัน 3,600              - ประเภท ข.  จ านวน 120 คน ประกอบด้วย
(3 ชม. x 600 บาท x 2 วัน) พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 100 คน
5.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 2 4         ชม. 1,200         บาท/ชม./วัน 9,600             บุคลากรภารกิจด้านการพยาบาล จ านวน 20 คน
(4 ชม. x 1,200 บาท x 2 วัน)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
น าเสนอผลงานนวัตกรรม และพัฒนาคุณภาพ
อภิปราย/สัมมนา การสร้างคุณภาพการพยาบาลด้วยงานวิจัย
และนวัตกรรมทางการพยาบาล
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
1.พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสถาบันโรคทรวงอก
จ านวน 100 คน
2.บุคลากรภารกิจด้านการพยาบาล จ านวน 20 คน
2.เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม > 80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรในภารกิจด้านการพยาบาลได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกับงานพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม
2.เกิดนวัตกรรมในหน่วยงาน

61/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

3.เป็นเวทีในการคัดเลือกผลงาน CQI และนวัตกรรมของ
ภารกิจด้านการพยาบาล

41.โครงการ "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 25,880           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
และระยะท้าย" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานการพยาบาลผู้ป่วยประคับประคอง กลุ่มภารกิจด้านการ
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 พยาบาล สถาบันโรคทรวงอก ตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญ
    ในประเทศ ของการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 2 7         ชม. 600           บาท/คน/วัน 8,400             แบบประคับประคองและเป็นการตอบสนองนโยบายของ
(7 ชม. x 2 วัน x 600 บาท) กรมการแพทย์ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยแบบ
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 2 4         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน 9,600             ประคับประคองให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
(4 ชม. x 2 วัน x 1,200 บาท) วัตถุประสงค์
3.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 6            2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 1,440             1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ และทัศนคติในการดูแล
(6 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ) ผู้ป่วยแบบประคับประคอง
4.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม 2 40           40          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 5,600             2.เพ่ือส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการดูแลผู้ป่วย
(40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน) แบบประคับประคองระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
5.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 2 6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 840                3.เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว ได้รับการดูแลแบบ
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน) ประคับประคองอย่างเป็นองค์รวมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

และวิญญาณ อย่างเหมาะสม
4.เพ่ือเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและ
ระยะท้ายอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 40 คน ประกอบด้วย
พยาบาลวิชาชีพสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 30 คน
ทีมสหสาขาวิชาชีพสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 10 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วัน ปีงบประมาณ 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

62/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

1.เชิงปริมาณ
พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ ท่ีให้การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง จ านวน 40 คน
2.เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถให้การ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 70
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ายและ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วย
2.ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูลแบบประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ

42.โครงการ เยียวยาใจด้วยธรรม ในการดูแลผู้ป่วย 36,000           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
แบบประคับประคองและระยะท้ายด้านจิตวิญญาณ เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะท้าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีแนวทางในการ
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย โดยน าหลักทางศาสนามาร่วมในการดูแล
    ในประเทศ เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจและยอมรับสภาวะของโรคในระยะท้าย
1.ค่าสมนาคุณผู้แทนทางศาสนา 12 5         ชม. 600           บาท/ชม./เดือน 36,000            ของชีวิต ช่วยปลดเปล้ืองส่ิงค้างคาใจ ปล่องวางจากความกังวล
(600 บาท x 5 ชม. x 12 เดือน) รวมท้ังสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ เพ่ือให้ผู้ป่วยและบุคคล

ใกล้ชิดภายในครอบครัวสามารถเผชิญกับการสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน
ได้
วัตถุประสงค์
1.เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจตาม
หลักศาสนา
2.สถาบันมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและ
ระยะท้ายเป็นรูปธรรมและย่ังยืน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ค.  จ านวน   คน ประกอบด้วย
ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวท่ีได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองท่ีต้องการท ากิจกรรมทางศาสนา 5 ราย/สัปดาห์
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......

63/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวท่ีได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองท่ีต้องการท ากิจกรรมทางศาสนา 5 ราย/สัปดาห์
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 หอผู้ป่วยใน สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ซ่ึงเป็นพระอาสาคิลานธรรมหรือผู้น า
ทางศาสนาอ่ืนๆ มาให้ก าลังผู้ป่วยตามท่ีผู้ป่วยนับถือ
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
จ านวนผู้ป้วยระยะท้ายและครอบครัวท่ีได้รับการดูแล
ประคับประคองท่ีต้องการท ากิจกรรมทางศาสนา 5 ราย/สัปดาห์
2.เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัวต่อการสนับสนุน
การเยียวยาใจด้วยธรรมะ
2.ร้อยละคะแนนความสุขทางใจของผู้ป่วยและครอบครัว
เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 80
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้ป่วยได้รับการดูแลทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ มีส่ิง
ยึดเหน่ียวทางใจท าให้รู้สึกสุขใจ และมีก าลังใจช่วยให้ผ่อนคลาย
ความทุกข์
2.ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการตอบสนองต้องการ มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีพร้อมเผชิญความความตายอย่างสงบ
3.ญาติ/ครอบครัว/ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีความพึงพอใจ
และได้รับการดูแลท้ังก่อนและหลังการสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรัก

โครงการ "World Hospice and Palliative 11,250           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
Care Day" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ แก่บุคลากร

64/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 ภายในสถาบันและประชาชนท่ัวไป ให้มีความเข้าใจและมี
    ในประเทศ ทัศนคติท่ีดีต่อระบบการดูแลแบบประคับประคอง
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 5        5            1         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 6,000             วัตถุประสงค์
(5 คน x 1,200 บาท x 1 ชม.) 1.เพ่ือประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เร่ืองการดูแลแบบ
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 150         150        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,250             ประคับประคอง แก่บุคลากรภายในสถาบันประชาชนท่ัวไป
(150 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 2.เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจเก่ียวกับความต้องการ

ของผู้ป่วยท่ีเหลือเวลาอยู่จ ากัดและครอบครัว
ยกเลิกโครงการ กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ค.  จ านวน 150 คน ประกอบด้วย
บุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอก ผู้ป่วยและครอบครัว
ประชาชนท่ัวไป จิตอาสา อาสาสมัครหมู่บ้าน และเครือข่าย
สุขภาพท่ีร่วมดูแลผู้ป่วย
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
1.สถาบันโรคทรวงอก
2.อาสาสมัครหมู่บ้าน เครือข่ายสุขภาพจังหวัดนนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
จัดกิจกรรมให้ความรู้
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนตุลาคม 63 (ปีงบประมาณ 64)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
ร้อยละบุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอก ผู้ป่วยและครอบครัว
ประชาชนท่ัวไป จิตอาสา อาสาสมัครหมู่บ้าน และเครือข่าย
สุขภาพท่ีร่วมดูแลผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 80
2.เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ80
2.ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
ท่ีดีต่อการดูแลแบบประคับประคองเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 60
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรภายในสถาบัน ประชาชนท่ัวไป กลุ่มจิตอาสา
และอาสาสมัครหมู่บ้าน มีความรู้เก่ียวกับ ระบบการดูแลผู้ป่วย

65/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

แบบประคับประคอง สามารถน าไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ต่อบุคคลใกล้ชิดหรือชุมชนได้
2.ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็น
ระบบมากข้ึน
3.กระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ ทีมสุขภาพท่ีดูแลผู้ป่วย
เกิดความตระหนักและเคารพสิทธ์ิในการดูแลโดยยึดผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง

43.โครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพงานป้องกัน 22,800           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
และควบคุมการติดเช้ือ" ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 และทักษะในการควบคุมและป้องกันการติดเช้ืออันจะเป็นการ
    ในประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยท่ีมารับบริการได้ประโยชน์
กลุ่มท่ี 1 สูงสุดไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเช้ือ และเป็นการสนอง
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรม 130         130        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 9,100             นโยบายของสถาบันโรคทรวงอกในการท่ีจะเป็นสถาบันคุณภาพ
(130 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) ต่อไป
2.ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 6            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 720                วัตถุประสงค์
(6 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและควบคุม
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากรและ 6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 420                การติดเช้ือในโรงพยาบาล
คณะท างาน (6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
4.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ (4ชม. x 600บาท) 4         ชม. 600           บาท/ชม. 2,400             3.ผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีสถาบันโรคทรวงอก ไม่มีการติดเช้ือ
5.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 3         ชม. 1,200         บาท/ชม. 3,600             ในสถาบันโรคทรวงอก
(3 ชม. x 1,200 บาท) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 16,240            - ประเภท ข.  จ านวน 260 คน ประกอบด้วย
กลุ่มท่ี 2 1.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล จ านวน 130 คน
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรม 130         130        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 4,550             2.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงานและพนักงานท าความสะอาด
(130 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) จ านวน 130 คน
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากรและ 6            1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 210                 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
คณะท างาน (6 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
3.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 3         ชม. 600           บาท/ชม. 1,800              - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
(3 ชม. x 600 บาท) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 6,560            กิจกรรมด าเนินงาน
ประชุม บรรยาย
ระยะเวลาด าเนินการ

66/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

กลุ่มท่ี 1 จ านวน 1 วัน
กลุ่มท่ี 2 จ านวน 1/2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
1.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล จ านวน 130 คน
2.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงานและพนักงานท าความสะอาด
จ านวน 130 คน
2.เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้ารับการอบรม > 85%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
เพ่ือให้พยาบาลและเจ้าหน้าท่ี ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และ
ความเข้าใจเร่ืองการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล
และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
ลดการติดเช้ือได้เป็นอย่างดี

โครงการ "ล้างมือ ล้างโรค" 5,460            เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันโรคทรวงอกตระหนักถึงความส าคัญของการล้างมือให้
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 สะอาด เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค
    ในประเทศ ผ่านทางการสัมผัสและลดการติดเช้ือในโรงพยาบาลเพ่ิมคุณภาพ
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม 150         150        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,250             ทางการบริการ ผู้รับบริการและบุคลากรเกิดความปลอดภัย
(150 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) สูงสุด
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากรและ 6            1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 210                วัตถุประสงค์
คณะท างาน (6 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 1.เพ่ือส่งเสริมการล้างมือให้ประชาชนท่ัวไปและบุคลากร

ทางการแพทย์
ยกเลิกโครงการ 2.เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและบุคลากรทางการแพทย์ล้างมือ

ได้อย่างถูกวิธี
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 150 คน ประกอบด้วย
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน

67/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

บรรยาย
ระยะเวลาด าเนินการ
คร่ึงวัน เดือนตุลาคม 63 (ปีงบประมาณ 64)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ประชาชนท่ัวไป แพทย์ พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 150 คน
2.ผลประเมินความพึงพอใจ > 85%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับผู้ป่วย
ผู้ป่วยและญาติ ประชาชนท่ัวไป มีความรู้เก่ียวกับวิธีการป้องกัน
ลดการแพร่กระจายของเช้ือโรคในโรงพยาบาลด้วยการล้างมือ
และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
2.ลดอัตราการติดเช้ือของผู้ป่วยในโรงพยาบาลและลดการแพร่
กระจายเช้ือเพ่ือป้องกันการติดเช้ือด้ือยา
3.เกิดความย่ังยืนในการป้องกันและแพร่กระจายเช้ือโดยการ
สัมผัส ในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล
4.มีแนวทางการพัฒนาระบบและควบคุมอัตราการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาลต่อไป

44.โครงการอบรม "การจัดการความรู้การพยาบาล 89,160           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
โรคหัวใจและทรวงอก" ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้มีระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 ของผู้ใช้บริการน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ
    ในประเทศ วัตถุประสงค์
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 20       ชม. 600           บาท/ชม. 12,000            1.เพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติการ (COPs)
(600 บาท x 20 ชม.) เฉพาะทางเพ่ือจัดท าและทบทวนมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 20       ชม. 1,200         บาท/ชม. 24,000            โรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกจากผู้เข้าอบรม
(1,200 บาท x 20 ชม.) 2.ด าเนินการรวบรวมความรู้จากผู้เข้าอบรม เพ่ือจัดพิมพ์เป็น
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม 12 100         100        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 42,000            เอกสารทางวิชาการพยาบาล
(100 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ x 12 วัน) 3.เผยแพร่มาตรฐานพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
4.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 12 6            1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 2,520             แก่บุคลากรทางการพยาบาลท่ัวประเทศ
(6 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ x 12 วัน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
5.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 12 6            120           บาท/คน/วัน 8,640              - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
(6 คน x 120 บาท x 12 วัน) พยาบาลวิชาชีพ

68/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
จ านวนองค์ความรู้การปฏิบัติกาพยาบาลท่ีเป็นเลิศ Best
Practice อย่างน้อย 2 เร่ือง
2.เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม องค์ความรู้สามารถน าไป
พัฒนาการท างานได้จริง > 80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญ ทางการพยาบาล
เฉพาะทาง เพ่ือค้นหาหัวข้อความรู้ในประเด็นมาตรฐานการดูแล
2.ได้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
หลอดเลือดและทรวงอก
3.ผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ได้รับการดูแลจาก
พยาบาลเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพมีมาตรฐาน และประกันคุณภาพ
บริการพยาบาลได้

45.โครงการ "การพัฒนาศักยภาพผู้ถ่ายทอด 53,920           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
การพยาบาล (Train The Trainer)" เพ่ือถ่ายทอด ทักษะการค้นคว้าความรู้ ทางด้านงานวิจัย
ปีงบประมาณ 2564 และ EBP เพ่ือการพัฒนาการสอน เพ่ือเป็นการถ่ายทอด
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 องค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ในประเทศ วัตถุประสงค์
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรม 8 80           80          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 44,800            1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการเป็นวิทยากร
(80 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 8 วัน) อย่างมืออาชีพ
2.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 6            8         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 5,760             2.เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากรให้มีความน่าเช่ือถือ
(6 คน x 120 บาท x 8 ม้ือ) ท้ังในด้านความรู้งานวิจัย

69/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 8 6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 3,360             3.เพ่ือพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีการน าเสนอให้น่าสนใจ
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 8 วัน) 4.สามารถประยุกต์ให้หลักการและทักษะการเป็นวิทยากร

เพ่ือถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 80 คน ประกอบด้วย
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
วิทยากรทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ถ่ายทอด
การพยาบาลไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี
2.เชิงคุณภาพ
วิทยากรทุกคนมีทักษะสามารถถ่ายทอดความรู้และจัดการเรียน
การสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนา สามารถถ่ายทอดความรู้ทางการ
พยาบาลได้ ได้ทักษะการถ่ายทอดความเช่ียวชาญในอาชีพ
ให้ผู้มารับบริการวิชาการ น าไปพัฒนาคุณภาพการบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.มีวิทยากรเพ่ิมข้ึนในหลักสูตรเฉพาะทางองค์กรมีวิทยากร
เพ่ือสนับสนุนการให้บริการด้านวิชาการท้ังระดับประเทศ
และนานาชาติในอนาคต
3.ได้พัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการได้รับการอบรม

46.โครงการ "การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการ 55,680           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

พยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจหลอดเลือดและ เพ่ือให้บุคลากรในภารกิจด้านพยาบาลของสถาบันโรคทรวงอก
ทรวงอก (SMART Nureses)" ปีงบประมาณ2564 มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง มีโอกาสได้
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 แลกเปล่ียนเรียนรู้วิชาการท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลา
    ในประเทศ ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน มีความรู้ความสามารถ
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรม 12 50           50          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 42,000            เพ่ิมข้ึน ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานพัฒนา
(50 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 12 วัน) คุณภาพสู่ HA ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ ส่งผลให้
2.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 6            12       ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 8,640             ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลท่ีถูกต้อง ปลอดภัย
(6 คน x 120 บาท x 12 ม้ือ) วัตถุประสงค์
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 12 6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 5,040             1.เพ่ือแก้ปัญหาศักยภาพพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลท่ี
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 12 วัน) แตกต่างกัน

2.เพ่ือปรับปรุง พัฒนาพยาบาลระดับปฏิบัติให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลท่ีเฉพาะโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 50 คน ประกอบด้วย
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสถาบันโรคทรวงอกมากกว่า 2 ปี
หน่วยงานละ 1-2 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
บรรยาย
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
เม่ือส้ินสุดโครงการผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100 มีความรู้
และความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะโรคได้อย่าง
ถูกต้อง
2.เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล/
รูปแบบ/นวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มส าคัญต่างๆ และน าสู่
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

การปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มส าคัญต่างๆ และน าสู่การ
ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพและความปลอดภัย
อย่างน้อย 1 เร่ือง
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาล การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค

47.โครงการ "การพัฒนาพยาบาลรุ่นใหม่ก้าวข้ึน 55,680           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
สู่การเป็นผู้น า (Young Nurses Leader)" เพ่ือเตรียมความพร้อมให้พยาบาลรุ่นใหม่มีศักยภาพการเป็น
ปีงบประมาณ 2564 ผู้น าทางการพยาบาลในต าแหน่งผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพพยาบาลรุ่นใหม่ (Young Nurses)
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรม 12 50           50          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 42,000            ของภารกิจด้านการพยาบาลในการเป็นผู้น า (Leader) ท้ังในด้าน
(50 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 12 วัน) การบริหารและพยาบาลพ่ีเล้ียงในแหล่งฝึก
2.ค่าอาหารกลางวันวิทยากร/คณะท างาน 6            12       ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 8,640             2.เพ่ือเตรียมความพร้อมทดแทนในต าแหน่งผู้บริหารทางการ
(6 คน x 120 บาท x 12 ม้ือ) พยาบาลท่ีจะเกษียณอายุราชการ
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร/คณะท างาน 12 6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 5,040             กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 12 วัน)  - ประเภท ข.  จ านวน 50 คน ประกอบด้วย

พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสถาบันโรคทรวงอกท่ีมีอายุ
ราชการมากกว่า 10 ปี
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
การฝึกอบรม In the class และ On the job training
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.เชิงปริมาณ
เม่ือส้ินสุดโครงการผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100 มีความรู้
และศักยภาพในการเป็นผู้น าทางการพยาบาลในระดับหัวหน้า
หน่วยงาน
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

2.เชิงคุณภาพ
จ านวนพยาบาลรุ่นใหม่ (Young Nurses) ได้รับการพัฒนา
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานมีความม่ันใจในการ
เป็นผู้น า กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการ
บริหารการพยาบาล สามารถประยุกต์และปรับใช้ในการ
ท างานได้ ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองให้เหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีครองอยู่ และสามารถสร้าง
ความก้าวหน้าต าแหน่งงานในอนาคตได้เหมาะสม (Career
path) องค์กรพยาบาลมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีสมรรถนะเหมาะสม
สามารถพัฒนางานบริการพยาบาลให้มีคุณภาพ และความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ

48.โครงการ "การจัดการความรู้เครือข่ายผู้ป่วย 164,200         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก" ประจ าปี 2564 สถาบันโรคทรวงอกซ่ึงเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัววใจ สถาบัน
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 โรคทรวงอกได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนร่วมกับ
    ในประเทศ คณะกรรมการเครือข่ายโรคหัวใจมานานกว่า 10 ปี ท่ีมีการ
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรม 6 100                100        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 42,000            ริเร่ิมโดยนายแพทย์ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี ในปี 2551 และมีการ
(100 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 6 วัน) ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง ด้วยกิจกรรมมิตรภาพบ าบัด
2.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 6 100                100        120           บาท/คน/วัน 72,000            เพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นเครือข่ายภาคประชาชน ท่ีมีส่วนร่วม
(100 คน x 120 บาท x 6 วัน) ดังน้ันกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจจะมีความรู้ทางด้านสุขภาพ
3.ค่าเช่ารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 1 2         คัน 3,500         บาท/คัน/วัน 7,000             ในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดหัวใจ (Health Literacy) เม่ือมีการ
(3,500 บาท x 2 คัน x 1 วัน) มารวมกลุ่มกันด าเนินกิจกรรมในการช่วยถ่ายทอด ขยายความ
4.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 6 1        1            4         ชม. 600           บาท/คน/วัน/ชม. 14,400            รอบรู้ไปสู่ผู้ป่วยโรคหัวใจรายใหม่และญาติให้สามารถดูแลตนเอง
(4 ชม. x 1 คน x 6 วัน x 600 บาท) และครอบครัวได้
5.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน วัตถุประสงค์
(4 ชม. x 1 คน x 6 วัน x 1,200 บาท) 6 1        1            4         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 28,800            1.เพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดการความรู้ผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างมี

ระบบ
2.เพ่ือน าไปสู่การน าไปใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจรายใหม่
3.เพ่ือประเมินผลลัพธ์จากการจัดการความรู้โดยแบ่งได้ ดังน้ี
3.1ผู้ป่วยรายใหม่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติตัวก่อน และหลัง
ผ่าตัดหัวใจ
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

3.2ผู้ป่วยรายใหม่มีความวิตกกังวลเก่ียวกับการผ่าตัดน้อยลง
3.3ผู้ป่วยรายใหม่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังผ่าตัด
3.4ผู้ป่วย และจิตอาสาในเครือข่ายโรคหัวใจมีคุณภาพชีวิตสูงข้ึน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท บุคคลภายนอก จ านวน 360 คน ประกอบด้วย
 - ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษา และหรือท าหัตถการส าเร็จแล้ว
จ านวน 100 คน
 - ประชาชกรท่ีเป็นจิตอาสา จ านวน 100 คน
 - ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ และหรือท าหัตถการ
จ านวน 80 คน
 - ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ และหรือท าหัตถการ
จ านวน 80 คน/เดือน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล ป้องกัน และการจัดการปัญหา
ด้านโรคหัวใจแก่กลุ่มผู้ป่วยชมรมเครือข่ายโรคหัวใจ และ
จิตอาสา จ านวน 4 คร้ัง (ไตรมาสละ 1 เร่ือง)
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.มีรูปแบบ คู่มือการให้ความรู้ความเข้าใจ รู้ทันโรคหัวใจ
และการดูแลตนเองหลังผ่าตัดหัวใจให้กับกลุ่มเครือข่ายโรคหัวใจ
และผู้ป่วยรายใหม่ท่ีเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ โดยผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญในสหสาขาวิชาชีพ ประเมินความรู้ความเข้าใจ
รู้ทันโรคหัวใจ และการดูแลตนเองหลังผ่าตัดหัวใจของผู้ป่วยได้
คะแนนเพ่ิมข้ึน
2.กิจกรรมของเครือข่ายโรคหัวใจในการให้ก าลังใจ ให้ข้อมูล
จากประสบการณ์ สามารถลดความวิตกกังวลผู้ป่วยก่อนการ
ผ่าตัดหัวใจ และหรือท าหัตถการด้านโรคหัวใจลดลง 100%
3.ผู้ป่วยหลังผ่าตัด และหรือท าหัตถการด้านโรคหัวใจมีอัตรา

74/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

การกลับมารักษาซ้ า 0%
4.ผู้ป่วยในเครือข่าย จิตอาสาโรคหัวใจมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ป่วยท่ีก าลังรักษาได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้การดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกคร้ังท่ีท ากิจกรรม
5.ผู้ป่วยในเครือข่าย จิตอาสาโรคหัวใจมีภาวะสุขภาพแข็งแรง
มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน โดยติดตามจากแบบบันทึกสุขภาพของ
ตนเอง
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้ป่วยในเครือข่ายโรคหัวใจ และจิตอาสามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแล ป้องกัน และการจัดการปัญหาด้านโรคหัวใจท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
2.ผู้ป่วยในเครือข่ายโรคหัวใจ และจิตอาสารับทราบสถานะ
ทางสุขภาพด้านโรคหัวใจ และด้านโรคส าคัญอ่ืนๆ ของตนเอง
และสมาชิกกลุ่มเพ่ือให้ได้รับค าแนะน า และการรักษาท่ีถูกต้อง
รวดเร็ว
3.เพ่ือเพ่ิมความภาคภูมิใจของผู้ป่วยในเครือข่ายโรคหัวใจในการ
สร้างประโยชน์ให้กับสังคม

49.โครงการ "การพยาบาลเฉพาะทางสาขา 821,920         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด" ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาท้ังทางด้านบริการและวิชาการ
:กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 30202 อยู่ตลอดเวลา บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคลากรท่ีใกล้ชิด
(โครงการต่อเน่ืองปี 63 เน่ืองจากติดสถานการณ์ และดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ช่ัวโมง ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิง
ไวรัสโคโรนา) ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางโรคหัวใจ
    ในประเทศ และหลอดเลือด ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการ
กิจกรรมท่ี 1 บรรยายวิชาการ ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 1 เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้ผู้รับริการได้รับการบริการ
และรอบท่ี 2 ท่ีมีคุณภาพ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 1 (วันท่ี 5 ตุลาคม 63 ถึง อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย
27 พฤศจิกายน 63) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปรายกลุ่ม 1 4        4            7         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 16,800            วัตถุประสงค์
(4 คน x 7 ชม. x 600 บาท x 1 วัน) 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและ
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคปฏิบัติ 35 4        4            3         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 252,000          หลอดเลือด
(35 วัน x 4 หน่วยงาน x 3 ชม. x 600 บาท) 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ผู้เข้ารับการ 5 40           40          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 14,000            3.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้รับการพยาบาลท่ีมี

75/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ฝึกอบรม) (40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 5 วัน) คุณภาพตามมาตรฐาน
(สัมมนาภายใน 1 วัน, ดูงานภายนอก 1 วัน, กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
อบรม ACLS 2 วัน และพิธีปิด 1 วัน)  - ประเภท ข จ านวน 80 คน ประกอบด้วย
4.ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม) 2 40           40          150           บาท/คน/วัน 12,000            พยาบาลวิชาชีพภายในสถาบันโรคทรวงอก รุ่นท่ี 1
(40 คน x 150 บาท x 2 วัน) จ านวน 6 คน รุ่นท่ี 2 จ านวน 6 คน
(ดูงานภายนอก 1 วัน และพิธีปิด 1 วัน) พยาบาลวิชาชีพภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน
5.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมคณะท างาน/วิทยากร 5 6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 2,100             รุ่นท่ี 1 จ านวน 34 คน รุ่นท่ี 2 จ านวน 34 คน
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 5 วัน)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
6.ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน/วิทยากร 2 6            150           บาท/คน/วัน) 1,800             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(6 คน x 150 บาท x 2 วัน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
(ดูงานภายนอก 1 วัน และพิธีปิด 1 วัน) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
7.ค่าอาหารว่างพิธีปิด การอบรม (แขกผู้มีเกียรติ) 1 40           40          35             บาท/คน/ม้ือ 1,400             กิจกรรมด าเนินงาน
(40 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 1.จัดการสอนการบรรยายในหัวข้อต่างๆ
8.ค่าอาหารกลางวันพิธีปิด การอบรม 1 40           40          150           บาท/คน/วัน 6,000             2.ฝึกงานในหน่วยงานพิเศษผู้ป่วยหนักเฉพาะทางหัวใจและ
(แขกผู้มีเกียรติ) (40 คน x 150 บาท x 1 วัน) หลอดเลือด
9.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี 5,000         บาท 5,000             ระยะเวลาด าเนินการ
ฝึกอบรม กิจกรรมท่ี 1 บรรยายวิชาการ
10.ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 260           บาท 260                รอบท่ี 1 วันท่ี 5 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 63
11.ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 4         คัน 2,500         บาท/คัน 10,000            รอบท่ี 2 วันท่ี 1 ธันวาคม 63 - วันท่ี 22 มกราคม 64
(4 คัน x 2,500 บาท) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
12.ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน 40           40          400           บาท/คน 16,000            ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
(40 คน x 400 บาท) เม่ือส้ินสุดโครงการพยาบาลท่ีเข้ารับการอบรมจะเป็นบุคลากร

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 337,360          ทางการพยาบาลท่ีมีความรู้และความสามารถรวมท้ังมีทักษะ
ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 2 (วันท่ี 1 ธันวาคม 63 ถึง ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกได้เป็นอย่างดี
วันท่ี 22 มกราคม 64)
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปรายกลุ่ม 1 4        4            7         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 16,800            
(4 คน x 7 ชม. x 600 บาท x 1 วัน)
2.ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคปฏิบัติ 35 4        4            3         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 252,000          
(35 วัน x 4 หน่วยงาน x 3 ชม. x 600 บาท)
3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ผู้เข้ารับการ 5 40           40          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 14,000            
ฝึกอบรม) (40 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 5 วัน)
(สัมมนาภายใน 1 วัน, ดูงานภายนอก 1 วัน,
อบรม ACLS 2 วัน และพิธีปิด 1 วัน)
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

4.ค่าอาหารกลางวัน (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม) 2 40           40          150           บาท/คน/วัน 12,000            
(40 คน x 150 บาท x 2 วัน)
(ดูงานภายนอก 1 วัน และพิธีปิด 1 วัน)
5.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมคณะท างาน/วิทยากร 5 6            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 2,100             
(6 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 5 วัน)
(สัมมนาภายใน 1 วัน, ดูงานภายนอก 1 วัน,
อบรม ACLS 2 วัน และพิธีปิด 1 วัน)
6.ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน/วิทยากร 2 6            150           บาท/คน/วัน 1,800             
(6 คน x 150 บาท x 2 วัน)
(ดูงานภายนอก 1 วัน และพิธีปิด 1 วัน)
7.ค่าอาหารว่างพิธีปิด การอบรม (แขกผู้มีเกียรติ) 40           40          1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,400             
(40 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ)
8.ค่าอาหารกลางวันพิธีปิด การอบรม 1 40           40          150           บาท/คน/วัน 6,000             
(แขกผู้มีเกียรติ) (40 คน x 150 บาท x 1 วัน)
9.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี 5,000         บาท 5,000             
ฝึกอบรม
10.ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 260           บาท 260                
11.ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 4         คัน 2,500         บาท/คน 10,000            
(4 คัน x 2,500 บาท)
12.ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน 40           40          400           บาท/คน 16,000            
(40 คน x 400 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 337,360          
กิจกรรมท่ี 2 การช่วยชีวิตข้ันสูง Advance
cardiovascular life support : ACLS
ค่าใช้จ่ายรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2
1.ค่าสมนาคุณวิทยาภาครัฐ 4 2        2            7         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 33,600            
(7 ชม. x 600 บาท x 2 คน x 4 วัน)
2.ค่าสมนาคุณภาคเอกชน 4 4        4            5         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 96,000            
(5 ชม. x 1,200 บาท x 4 คน x 4 วัน)
3.ค่าเอกสารและค่าข้อมูลเรียน ACLS 80           80          220           บาท/คน 17,600            
(80 คน x 220 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 147,200          

77/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

4.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ 5,521,412      
4.1กลุ่มงานประกันสุขภาพ

4.2กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ 472,380         
4.2.1งานระบบคอมพิวเตอร์

4.2.2งานเวชระเบียนและสถิติ 240,980         
50.โครงการการตรวจสอบการจ่ายชดเชย 200,000         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ในระบบ DRGs (Coding Audit) และตรวจสอบ เพ่ือให้การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยในมีความถูกต้อง 
ความถูกต้อง ของข้อมูลท่ีถูกบันทึกในเวชระเบียน ครบถ้วน ทันเวลา มีคุณภาพ และได้รับการชดเชยค่าบริการ
(Medical Record Audit) ประจ าปีงบประมาณ ทางการแพทย์ท่ีเหมาะสม ถูกต้องตามข้อเท็จจริง มีการพัฒนา
พ.ศ. 2564 การบันทึกและสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในอย่างต่อเน่ืองเป็นไป
:งานเวชระเบียนและสถิติ ตามหลักเกณฑ์ในการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
    ในประเทศ และเป็นไปตามเง่ือนไข ท าให้โรงพยาบาลได้รับเงินชดเชยเพ่ิมข้ึน
 - ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานเวชสถิติตรวจสอบ 8,000   แฟ้ม 25             บาท/แฟ้ม 200,000          วัตถุประสงค์
เวชระเบียน ประมาณ 8,000 แฟ้ม แฟ้มละ 25 บาท 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพ่ือเป็นการศึกษางานวิจัยหรือทบทวนความรู้ทางการแพทย์
3.เพ่ือได้รับการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพ่ือเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
5.เพ่ือป้องกันบุคลากรทางการแพทย์อาจถูกฟ้องร้องจาก
ผู้มารับบริการ

78/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. 3 คน ประกอบด้วย
1.เวชระเบียนผู้ป่วยในท่ีจ าหน่าย ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563
ถึง 30 กันยายน 2564 จ านวน 8,000 แฟ้ม

2.เจ้าพนักงานเวชสถิติ จ านวน 3 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.จัดส่งแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในท่ีจ าหน่าย ต้ังแต่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 

ให้ทีม Audit เพ่ือท าการทบทวน ตรวจสอบ และส่งปรึกษาแพทย์
เจ้าของไข้ให้ปรับเปล่ียนแก้ไขการสรุปโรค/หัตถการให้สัมพันธ์กัน
ตามหลักเกณฑ์การให้รหัสโรค/หัตถการ
2.เจ้าพนักงานเวชสถิติ ให้รหรัสโรค/หัตถการ ก่อนและหลังการทบทวน 

ตรวจสอบ และค านวณหาค่า AdjRW ในโปรแกรม TDRG 6.2
ส าหรับสิทธิเบิกได้, ประกันสังคม และโปรแกรม TDRG 5.1
ส าหรับสิทธิ UC, อ่ืนๆ
3. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA)/

สรุปประเด็นคุณภาพ
4.จัดท ารายงานสรุปความแตกต่างของค่า AdjRW ของผู้ป่วยในแต่ละราย 

พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
เปรียบเทียบค่า CMI
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนตุลาคม 63 - กันยายน 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.ร้อยละการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยในตามเกณฑ์
มาตรฐาน สรพ.และ สปสช. มีค่า MRA ≥ 85
2.ร้อยละการตรวจสอบพบความผิดพลาดท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนกลุ่ม DRG และมีค่า AdjRW หลังการตรวจสอบ
เวชระเบียนผู้ป่วยในของ สปสช. ≤ 50
3.ร้อยละการเปล่ียนแปลงค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ในภาพรวม
มีค่า AdjRW ผลรวมการเปล่ียนแปลงหลังการตรวจสอบ
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

เวชระเบียนผู้ป่วยใน ของ สปสช. ≤ 10
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.เวชระเบียนผู้ป่วยมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
และมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบบริการด้านสุขภาพได้ 
2.สถาบันโรคทรวงอกได้รับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิเบิกได้จ่ายตรง
ได้อย่างครบถ้วนและเพ่ิมข้ึน

51. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 40,980           หลักการเหตุผล
เร่ือง แนวทางการบันทึก การสรุป การให้รหัส เพ่ือให้การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยมีความถูกต้อง
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีถูก ครบถ้วน ทันเวลา มีคุณภาพ และได้รับการชดเชย
บันทึกในเวชระเบียน ประจ าปีงบประมาณ ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเหมาะสม ถูกต้องตาม
พ.ศ. 2564 ข้อเท็จจริง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
   ในประเทศ ในสถาบันโรคทรวงอกได้รับการพัฒนาการบันทึกและ
รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 1 สรุปเวชระเบียนผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองเป็นไปตาม
    - ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย ภาคเอกชน 1        1            6         ช่ัวโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 7,200.00          หลักเกณฑ์ในการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
(1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง X 1 คน)      และเป็นไปตามเง่ือนไข ท าให้สถาบันโรคทรวงอก
    - ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบัติ ภาครัฐ 2        2            3         ช่ัวโมง 600           บาท/คน/ชม. 3,600.00         ได้รับเงินชดเชยเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน คณะอนุกรรมการเวช

(600 บาท x 3 ช่ัวโมง X 2 คน)      ระเบียน สถาบันโรคทรวงอก จึงได้จัดท าโครงการการ
    - ค่าพาหนะวิทยากร (500 บาท x 1 คน) 1        1            500 บาท/คน 500.00            อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองแนวทางการบันทึกการสรุป
    - ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 3 คน และคณะ 5       3        8            120           บาท/คน 960.00            การให้รหัส และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ี
ท างาน 5 คน (120 บาท x 8 คน) ถูกบันทึกในเวชระเบียน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

    - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50           5       3        58          2         ม้ือ 35             บาท/คน 4,060.00         2564 ข้ึน
 (35 บาท x 58 คน x 2 ม้ือ) วัตถุประสงค์
    - ค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม และเบ็ดเตล็ด 50           50          100           บาท/คน 5,000.00          1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการ
 (100 บาท x 50 คน) บันทึกเวชระเบียน การสรุปวินิจฉัยโรค ผ่าตัด หัตถการ

รวมค่าใช้จ่าย 21,320           และแนวทางการบันทึกเวชระเบียนอย่างมี

รุ่นท่ี 2 รุ่นท่ี 2 ประสิทธิภาพ
 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 1  2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
    - ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย ภาคเอกชน 1        1            3         ช่ัวโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600.00         วิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้เข้ารับ
(1,200 บาท x 3 ช่ัวโมง X 1 คน)      การอบรมด้วยกัน
    - ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบัติ ภาครัฐ 2        2            1         ช่ัวโมง 600           บาท/คน/ชม. 1,200.00         กลุ่มเป้าหมาย
(600 บาท x 1 ช่ัวโมง X 2 คน)      1. รุ่นท่ี 1  จัดการอบรม 1 คร้ัง  จ านวนผู้เข้ารับการ
    - ค่าพาหนะวิทยากร (500 บาท x 1 คน) 1        1            500 บาท/คน 500.00            อบรม 50 คน ประกอบด้วย พยาบาล และ

    - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50           5       3        58          35             บาท/คน 2,030.00         บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
 (35 บาท x 58 คน) 2. รุ่นท่ี 2  จัดการอบรม 2 คร้ัง  จ านวนผู้เข้ารับการ
    - ค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม และเบ็ดเตล็ด 50           50          50             บาท/คน 2,500.00         อบรมคร้ังละ 50 คน ประกอบด้วย แพทย์ และ
 (50 บาท x 50 คน) บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

รวมค่าใช้จ่าย 9,830            สถานท่ีด าเนินการ
 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 2  ห้องประชุมของสถาบันโรคทรวงอก
    - ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย ภาคเอกชน 1        1            3         ช่ัวโมง 1,200         บาท/คน/ชม. 3,600.00         กิจกรรมด าเนินงาน

(1,200 บาท x 3 ช่ัวโมง X 1 คน)      1. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมในโครงการ พ.ย. 64
    - ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกปฏิบัติ ภาครัฐ 2        2            1         ช่ัวโมง 600           บาท/คน/ชม. 1,200.00         2. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและจัดท าตาราง

(600 บาท x 1 ช่ัวโมง X 2 คน)      การอบรม ม.ค. 64
    - ค่าพาหนะวิทยากร (500 บาท x 1 คน) 1        1            500 บาท/คน 500.00            3. ท าเร่ืองขออนุมัติผู้เข้ารับการอบรมและจองห้อง

    - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50           5       3        58          35             บาท/คน 2,030.00         ประชุม ก.พ. 64
 (35 บาท x 58 คน) 4. ด าเนินการจัดการอบรม รุ่นท่ี 1 ประมาณ มี.ค.64
    - ค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม และเบ็ดเตล็ด 50           50          50             บาท/คน 2,500.00         รุ่นท่ี 2 คร้ังท่ี 1 ประมาณ เม.ย. 64 และ
 (50 บาท x 50 คน) คร้ังท่ี 2 ประมาณ ก.ค. 64

รวมค่าใช้จ่าย 9,830            5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ ส่งฝ่ายแผนงาน
และประเมินผล ประมาณเดือน ส.ค. 64
ระยะเวลาด าเนินการ
รุ่นท่ี 1 ประมาณเดือน มีนาคม 2564 ระยะเวลาใน

81/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

การอบรม 1 คร้ัง 1 วัน          
รุ่นท่ี 2 คร้ังท่ี 1 ประมาณเดือน เมษายน 2564
ระยะเวลาในการอบรม 1/2 วัน   
รุ่นท่ี 2 คร้ังท่ี 2 ประมาณเดือน กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาในการอบรม 1/2 วัน   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับการอบรมได้ 
 100%
 2. การประเมินผลก่อนและหลังการอบรมหลักสูตร
 3. คะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อการฝึกอบรม
คร้ังน้ี
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 1. เวชระเบียนผู้ป่วยมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
และมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพได้ 
 2. สถาบันโรคทรวงอกได้รับการชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์ สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
สิทธิเบิกได้จ่ายตรงเพ่ิมข้ึน
 3. ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนมีความ
ถูกต้องตามมาตรฐานท่ีก าหนด

4.2.3ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 231,400         
52.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม 46,280           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
Power BI Desktop สถาบันโรคทรวงอก โปรแกรม Power BI Desktop เป็นชุดเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลธุรกิจ (Business Analytics Tool) และสร้างรายงานได้
:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 30050 เป็นอย่างดี Power BI Dashboard ช่วยให้เห็นมุมมอง
    ในประเทศ 360 องศา สามารถน ามาประยุกต์การใช้งานกับองค์กรได้เพ่ือ

82/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

1.ค่าวิทยากรเอกชน ประกอบการตัดสินใจแบบรวมศูนย์ สามารถอัพเดตได้อย่างทันที
(จ านวน 2คน x 6ชม. x 2วัน) ชม.ละ 1,200 บาท 2 2        2            6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 28,800            อีกท้ังยังสามารถดูรายงานได้จากทุก Platform ท้ัง PC, Tablet
2.ค่าอาหารว่าง 2 46           46          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 6,440             และMobile โดยผู้ใช้สามารถคลิกเข้าไปเพ่ือดูข้อมูลต่างๆ
(จ านวน 46 คน x 3 5บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน) ท่ีต้องการเพ่ือหาค าตอบประกอบการตัดสินใจ
3.ค่าอาหารกลางวัน 1 46           46          2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 11,040            วัตถุประสงค์
(จ านวน 46 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ x วัน) 1.ผู้เข้าอบรมสามารถบอกความสามารถและหน้าท่ีของ

Power BI Desktop ได้
2.ผู้อบรมสามารถน าเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ผู้อบรมสามารถสร้างรายงานด้วยเคร่ืองมือได้หลากหลาย
4.ผู้อบรมสามารถท าน ารายงานต่างๆ ข้ึนสู่ Cloud ได้
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. 46 คน ประกอบด้วย
1.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ จ านวน 9 คน
2.กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ จ านวน 9 คน
3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จ านวน 9 คน
4.กลุ่มงานภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ จ านวน 9 คน
5.องค์กรแพทย์ จ านวน 3 คน
6.คณะท างาน 5 คน
7.วิทยากร (บุคลกรภายนอก) จ านวน 2 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรจากภาคเอกชน
ท่ีมีประสบการณ์การสอนโปรแกรม Power BI Desktop
ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณ 64 (กุมภาพันธ์ - เมษายน 64) รวม 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Power BI Desktop
จะต้องผ่านการประเมินการจบหลักสูตร โดยมีคะแนนท้ังหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละภาคการทดสอบตามเกณฑ์

83/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ท่ีก าหนด ดังน้ี
1.ผ่านการเรียนภาคทฤษฎี ระยะเวลาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60
2.ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก มีความรู้ความสามาถในการ
ประยุกต์ใช้ Software ระบบส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงานต่างๆ ท้ังบริการ บริหารและ
วิชาการให้มีประสิทธิภพาบุคลากรมีความสามารถในการใช้
Software ส านักงาน พร้อมท่ีรองรับการปรับตัวของ องค์กร
โดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า

53.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม 46,280           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
Microsoft Excel Basic สถาบันโรคทรวงอก ในปัจจุบันบุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกท่ีปฏิบัติงานใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต าแหน่งต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ
:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 30050 เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนด้านวิชาการ ฯลฯ มีความเก่ียวข้องในการใช้
    ในประเทศ และการจัดการข้อมูล เช่น การค านวณค่าสถิติผลการปฏิบัติงาน
1.ค่าวิทยากรเอกชน 2 2        2            6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 28,800            การวิเคราะห์สถิติเก่ียวกับผู้ป่วย ดังน้ันการน าโปรแกรม
(จ านวน 2คน x 6ชม. x 2วัน) ชม.ละ 1,200 บาท Microsoft Excel ซ่ึงมีความสามารถด้านการจัดการข้อมูลท่ีเป็น
2.ค่าอาหารว่าง 2 46           46          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 6,440             ตัวเลขมาช่วยในการปฏิบัติงานประจ าได้
(จ านวน 46 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน) วัตถุประสงค์
3.ค่าอาหารกลางวัน 1 46           46          2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 11,040            1.ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้ค าส่ังและแก้ไขข้อมูลใน
(จ านวน 46 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ x 2 วัน) Microsoft Excel ได้

2.ผู้ผ่านการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน
Microsoft Excel ได้
3.ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้ค าส่ังในการจัดรูปแบบข้อมูลได้
4.ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้ Microsoft Excel สร้างชาร์ท
เพ่ือน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบได้
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. 46 คน ประกอบด้วย
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี

84/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรภาคเอกชน
ท่ีมีประสบการณ์การสอนโปรแกรม Microsoft Excel Basic
ระยะเวลาด าเนินการ
ช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 64 รวม 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Microsoft Excel
Basic จะต้องผ่านการประเมินการจบหลักสูตร โดยมีคะแนน
ท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละภาคการทดสอบ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังน้ี
1.ผ่านการเรียนภาคทฤษฎี ระยะเวลาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60
2.ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผลคาดว่าท่ีจะได้รับและตัวช้ีวัดจากบุคลากรมีความรู้ความ
สามารถในการประยุกต์ใช้ Software ระบบส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบต่างๆ ท้ังบริการ
บริหารและวิชาการให้มีประสิทธิภาพบุคลากรมีความสามารถ
ในการใช้ Software ส านักงาน พร้อมท่ีรองรับการปรับตัวของ
องค์กร โดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า

54.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม 46,280           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
Microsoft Excel Avance สถาบันโรคทรวงอก ในปัจจุบันบุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกท่ีปฏิบัติงานใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต าแหน่งต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ
:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 30050 เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนด้านวิชาการ ฯลฯ มีความเก่ียวข้องในการใช้
    ในประเทศ และการจัดการข้อมูล เช่น การค านวณค่าสถิติผลการปฏิบัติงาน
1.ค่าวิทยากรเอกชน 2 2        2            6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 28,800            การวิเคราะห์สถิติเก่ียวกับผู้ป่วย ดังน้ันการน าโปรแกรม
(จ านวน 2คน x 6ชม. x 2วัน) ชม.ละ 1,200 บาท Microsoft Excel ซ่ึงมีความสามารถด้านการจัดการข้อมูลท่ีเป็น
2.ค่าอาหารกลางวัน 2 46           46          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 6,440             ตัวเลขมาช่วยในการปฏิบัติงานประจ าได้ ก็จะเป็นการช่วยในการ
(จ านวน 46 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว
3.ค่าอาหารกลางวัน 1 46           46          2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 11,040            และความแม่นย าในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากข้ึน
(จ านวน 46 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ x 2 วัน) วัตถุประสงค์

1.ผู้อบรมสามารถใช้ค าส่ังสร้างและแก้ไขข้อมูล Microsoft
Excel ได้

85/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

2.ผู้อบรมสามารถประยุกใช้ฟังก์ช่ันต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน Microsoft
Excel ได้
3.ผู้อบรมสามารถใช้ค าส่ังในการจัดรูปแบบข้อมูลโดยการก าหนด
เง่ือนไขได้
4.ผู้อบรมสามารถใช้ Microsoft Excel ในการสร้างชาร์ทเพ่ือ
วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลได้
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. 46 คน ประกอบด้วย
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรภาคเอกชน
ท่ีมีประสบการณ์การสอนโปรแกรม Microsoft Excel Advance
ระยะเวลาด าเนินการ
ช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน 64 รวม 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Microsoft Excel
Advance จะต้องผ่านการประเมินการจบหลักสูตร โดยมีคะแนน
ท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละภาคการทดสอบ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังน้ี
1.ผ่านการเรียนภาคทฤษฎี ระยะเวลาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60
2.ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ Software
ส านักงานข้ันสูง อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงานต่างๆ ท้ังบริการ บริหาร
และวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
3.บุคลากรมีความสามารถในการใช้ Software ส านักงาน
พร้อมท่ีรองรับการปรับตัวของ องค์กรโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า

86/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

55.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet 46,280           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
Searching การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สถาบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีจัดฝึก
โรคทรวงอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบรมการพัฒนาความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมทางสารสนเทศ
:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 30050 ต่างๆ ในการช่วยปฏิบัติงาน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว
    ในประเทศ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet Searching
1.ค่าวิทยากรเอกชน 2 2        2            6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 28,800            ให้แก่เจ้าหน้าท่ีสถาบันโรคทรวงอก เพ่ือน าความรู้ท่ีได้มา
(จ านวน 2คน x 6ชม. x 2วัน) ชม.ละ 1,200 บาท ประยุกต์ใช้งานประจ าและเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
2.ค่าอาหารว่าง 2 46           46          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 6,440             ให้มากย่ิงข้ึน
(จ านวน 46 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน) วัตถุประสงค์
3.ค่าอาหารกลางวัน 2 46           46          1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 11,040            1.ผู้อบรมสามารถค้นหาข้อมูลทาง Google Search ได้
(จ านวน 46 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ x 2 วัน) 2.ผู้อบรมสามารถค้นหาข้อมูลทาง Google scholar ได้

3.ผู้อบรมสามารถค้นหาข้อมูลทาง Youtube ได้
4.ผู้อบรมสามารถ ค้นหาข้อมูลทาง Up to date Anywhere
and Up to date Advanced ได้
5.ผู้อบรมสามารถ ค้นหาข้อมูลทาง Clinical key, Clinical
key for nursing ได้
6.ผู้อบรมสามารถ ค้นหาข้อมูลทางฐานข้อมูลของห้องสมุด
สถาบันโรคทรวงอกได้
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. 46 คน ประกอบด้วย
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรจากภาคเอกชน
ท่ีมีประสบการณ์การสอนการค้นหาข้อมูลทาง Internet
Searching
ระยะเวลาด าเนินการ
ช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 64 จัดอบรม รวม 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet Searching การค้นหา
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จะต้องผ่านการประเมินการจบหลักสูตร
โดยมีคะแนนท้ังหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละภาค
การทดสอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังน้ี
1.ผ่านการเรียนภาคทฤษฎี ระยะเวลาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60
2.ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผลคาดว่าท่ีจะได้รับและตัวช้ีวัดจากบุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ Software ระบบส านักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบงานต่างๆ
ท้ังบริการ บริหารและวิชาการให้มีประสิทธิภาพบุคลากรมีความ
สามารถในการใช้ Software ส านักงาน พร้อมท่ีรองรับการ
ปรับตัวขององค์กรโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่
อย่างคุ้มค่า

56.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเสนองาน 46,280           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ด้วยรูปแบบ Info graphic สถาบันโรคทรวงอก หลักสูตรน้ีจะเน้นการออกแบบอินโฟกราฟิก ท้ังในเชิงแนวความ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดและการประยุกต์ใช้โดยการใช้โปรแกรมท่ีคุ้นเคยและใช้
:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 30050 โปรแกรมพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ในส านักงาน คือ โปรแกรม
    ในประเทศ Microsoft Power Point เพ่ือให้บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก
1.ค่าวิทยากรเอกชน 2 2        2            6         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 28,800            ใช้สร้างตกแต่ง และจัดการภาพ องค์ประกอบต่างๆ ในการ
(จ านวน 2คน x 6ชม. x 2วัน) ชม.ละ 1,200 บาท สร้างสรรค์งาน Info graphic เพ่ือให้การน าเสนองานให้มี
2.ค่าอาหารว่าง 2 46           46          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 6,440             ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ
(จ านวน 46 คนx 35 คน x 2 ม้ือ x 2 วัน) วัตถุประสงค์
3.ค่าอาหารกลางวัน 1.ผู้ผ่านการอบรมสามารถสร้างสรรค์ส่ืออินโฟกราฟิกได้อย่าง
(จ านวน 46 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ x 2 วัน) 2 46           46          1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 11,040            มีประสิทธิภาพ
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

2.ผู้ผ่านการอบรมสามารถวางแผน ออกแบบอินโฟกราฟิก
ได้ท้ังในด้านการจัดการเน้ือหาและส่ิงท่ีต้องการน าเสนอ
3.ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Point
สร้างอินโฟกราฟิกได้
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. 46 คน ประกอบด้วย
1.กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ จ านวน 9 คน
2.กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ จ านวน 9 คน
3.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จ านวน 9 คน
4.กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ จ านวน 9 คน
5.องค์กรแพทย์ จ านวน 3 คน
6.คณะท างาน จ านวน 5 คน
7.วิทยากร (บุคคลภายนอก) จ านวน 2 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรจากภาคเอกชน
ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับการน าเสนองานด้วยรูปแบบ Info
graphic ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
ระยะเวลาด าเนินการ
ช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 64 จัดอบรม รวม 2 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเสนองานด้วยรูปแบบ
Infographic จะต้องผ่านการประเมินการจบหลักสูตร โดยมี
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละภาคการทดสอบ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังน้ี
1.ผ่านการเรียนภาคทฤษฎี ระยะเวลาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60
2.ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ ได้คะแนนไม่ต่ าว่าร้อยละ 60
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผลคาดว่าท่ีจะได้รับจากบุคลากรสามารถในการประยุกต์ใช้
Software ระบบส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนให้
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

มีการพัฒนาระบบงานต่างๆ ท้ังบริการ บริหารและวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ี
1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโปรแกรม Info
graphic ท่ีใช้ส าหรับ ท าส่ือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีทันสมัย
เข้าใจง่าย
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
ในยุคปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร พร้อมท่ีรองรับการ
ปรับปรุงตัวขององค์กรโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
อยู่อย่างคุ้มค่า

4.2.4งานห้องสมุด

4.3กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอด 257,260         
 - กลุ่มงายวิจัย ถ่ายทอด 257,260         
57.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้าน 257,260         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
งานวิจัย ปีงบประมาณ 2564 การท างานวิจัยให้มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในระดับสากล
:กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอด 30044 มีความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
    ในประเทศ ให้มีความรู้ ทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การด าเนิน
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร การวิจัยท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล International
 - วิทยากรภาครัฐ 11 1        1            6         ชม. 600           บาท/คน/วัน/ชม. 39,600            Conference on Harmonization Guidelines for Good
(11 วัน x 6 ชม. x 600 บาท x 1 คน) Clinical Practice ความรู้ในเร่ืองการวิจัยทางคลินิก การใช้
 - วิทยากรภาคเอกชน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยและ
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(2 วัน) x 6 ชม. x 1,200 บาท x 3 คน) 2 3        3            6         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 43,200            การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับสากลได้อย่างมี
2.ค่าจ้างเหมาฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการ 66,000       บาท 66,000            คุณภาพ
วิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัย วัตถุประสงค์
(Good clinical Practice : GCP 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการเขียนข้อเสนอ
3.ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง โครงการวิจัยท่ีดีและสามารถเขียนเพ่ือขอทุนวิจัยจากเงินบ ารุง
 - ค่าอาหารกลางวันวิทยากร และคณะท างาน 9,360         บาท 9,360             ของสถาบันโรคทรวงอก เงินประจ าปีงบประมาณ (วช.) และจาก
(6 คน x 120 บาท x 13 วัน) แหล่งเงินทุนอ่ืน
 - ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม วิทยากร และ 2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น
คณะท างาน ด้วยการใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
คร้ังท่ี 1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 40           40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600             3.ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนน ามาวิเคราะห์
(40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) ทางสถิติได้
คร้ังท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 40           40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600             4.ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการค านวณขนาดตัวอย่างและวิธี
(40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) การสุ่มตัวอย่าง
คร้ังท่ี 3 การจัดการข้อมูลงานวิจัยเบ้ืองต้น 40           40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600             5.เพ่ือเพ่ิมทักษะการประเมิน การคัดกรองรายงานวิจัยท่ีดีมี
(Data Management) คุณภาพ โดยใช้เคร่ืองมือมาตรฐานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือช่วยใน
(40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) การพิจารณารายงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ
คร้ังท่ี 4 การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและ 40           40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600             6.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในบทบาท หน้าท่ี
การสุ่มตัวอย่างในการวิจัย ความรับผิดชอบของนักวิจัย และการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก
(40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) ท่ีดี (Good Clinical Practice: GCP) ในการทดลองทางคลินิก
คร้ังท่ี 5 Clinical Appraisal and Statistical 40           40          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 2,800             กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
Analysis for Clinical Study  - ประเภท ข. คร้ังละ 40 คน ประกอบด้วย
(40 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก
คร้ังท่ี 6 แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐาน 40           40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600              - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
การปฏิบัติการวิจัยท่ีดี (Good Clinical สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
Practice : GCP) (40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) 40           40          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600              - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
คร้ังท่ี 7 คลินิกการให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(40 คน x 4 ม้ือ x 35 บาท) 40           40          6         คร้ัง 100           บาท/คน/คร้ัง 24,000            กิจกรรมด าเนินงาน
4.ค่าเอกสาร อุปกรณ์การอบรม 1.การบรรยาย
(40 คน x 6 คร้ัง x 100 บาท) 2.การฝึกปฏิบัติ
5.ค่าเดินทางวิทยากร 3.การอภิปราย
 - ค่ารถรับจ้าง (ไป-กลับ) 11 2        2            500           บาท/คน/วัน 11,000            ระยะเวลาด าเนินการ
(2 คน x 500 บาท x 11 วัน เร่ิมโครงการ ตุลาคม 63 - กันยายน 64 (การบรรยาย 13 วัน)
 - ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน (ไป-กลับ) 5        5            3,800         บาท/คน 19,000            ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(5 คน x 3,800 บาท) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
6.ค่าท่ีพักวิทยากร (2 คน x 3 คืน x 1,450 บาท) 3 2        2            1,450         บาท/คน/คืน 8,700             1.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่าง

ถูกต้อง
2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการข้อมูลน าไปวิเคราะห์และแปลผล
ทางสถิติได้
4.จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ลงวารสาร เพ่ือเผยแพร่
แก่บุคลากรภายในและนอกสถาบัน
5.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค านวณขนาดตัวอย่างสุ่มตัวอย่าง
ได้อย่างเหมาะสม
6.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถการประเมิน การคัดกรองรายงาน
วิจัยท่ีมีคุณภาพ โดยใช้เคร่ืองมือมาตรฐานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
และสามารถพิจารณารายงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ

4.3.1ศูนย์วิจัยทางคลินิก

4.3.2งานประเมินเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์

4.4กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 2,928,800      
4.4.1งานสุขศึกษา

4.4.2งานเวชนิทัศน์
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

4.4.3งานประชาสัมพันธ์ 2,928,800      
58.โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านโรคปอดโรคหัวใจ 1,040,000      เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
:งานประชาสัมพันธ์30156
    ในประเทศ วัตถุประสงค์
1.ผลิตส่ือด้านโรคปอดและโรคหัวใจและหลอดเลือด
 - คู่มือ (1 เร่ือง x 40 บาท x 5,000 เล่ม) 1 5,000   เล่ม 40             บาท/เล่ม/เร่ือง 200,000          กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - เอกสารแผ่นพับ 8 10,000 ฉบับ 3               บาท/ฉบับ/เร่ือง 240,000           - ประเภท บุคลากรภายนอก
(8 เร่ือง x 3 บาท x 10,000 ฉบับ) ประชาชนท่ัวไป
 - ชุดบอร์ดนิทรรศการความรู้ 100,000      บาท 100,000          บุคลากรสาธารณสุข
2.เผยแพร่ความรู้ทางส่ือมวลชน 5 100,000      บาท/คร้ัง 500,000          องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
(5 คร้ัง x 100,000 บาท) บุคลากรภาครัฐและเอกชน

 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ประชาชนเกิดความต่ืนตัวในเร่ืองโรคปอดและหลอดเลือด
เกิดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
2.บุคลากรเห็นความส าคัญในการป้องกันและรักษาโรคเบ้ืองต้น
ได้อย่างถูกต้อง
3.เป็นสถาบันต้นแบบในเร่ืองการด าเนินการเก่ียวกับการ
รณรงค์โรคหัวใจและปอด
4.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคหัวใจและปอดได้อย่าง
ถูกต้อง
5.ประชาชนรู้ช่องทางการเข้ารับบริการเก่ียวกับสุขภาพด้าน
โรคหัวใจและปอดได้อย่างถูกต้อง
6.ประชาชนต่ืนตัวตระหนักภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจ
หันมาใส่ใจสุขภาพเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือดมากข้ึน

59.โครงการ "คนรักษ์หัวใจ ให้พอเพียงสัญจร" 938,800         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

:งานประชาสัมพันธ์30156
    ในประเทศ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะท างานเพ่ือการ วัตถุประสงค์
จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้จากการ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (6,000 บาท x 1 คน 3 1       1            6,000         บาท/คน/คร้ัง 18,000            เข้าร่วมกิจกรรมในปฏิบัติต่อตงเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่าง
x 3 คร้ัง) ถูกต้องและเหมาสม
 - ค่าท่ีพัก (900 บาท x 11 คน x 2 คืน 3 11     11          2         คืน 900           บาท/คน/คืน/คร้ัง 59,400            2.ให้บริการคัดกรองภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
x 3 คร้ัง) หลอดเลือดแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดๆ เดียว แบบเข้าถึงประชาชน
 - ค่าเบ้ียเล้ียงส าหรับคณะท างาน 10 11     11          240           บาท/คน/วัน 26,400            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(240 บาท x 11 คน x 10 วัน)  - ประเภท บุคลากรภายนอก
 - ค่าจ้างเหมายานพาหนะ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 10 5,000         บาท/วัน 50,000            ประชาชนท่ัวไป
ในการสัญจรไป-กลับ แต่ละจังหวัดท่ัวประเทศ กลุ่มเส่ียง
(5,000 บาท x 10 วัน) แกนน าชุมชน เช่น อสม.
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
 - ค่าอุปกรณ์สาธิตและแสดงตัวอย่าง 100,000      บาท 100,000          องค์การปกครองท้องถ่ิน
 - ค่าเอกสารแผ่นพับ 10 10,000 ฉบับ 3               บาท/เร่ือง/ฉบับ 300,000          นักเรียน/นักศึกษา
(10 เร่ือง x 3 บาท x 10,000 ฉบับ)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีสถานท่ีจัดกิจกรรม 5,000         บาท 5,000             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
3.ค่าผลิตชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี 380,000      บาท 380,000           - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา

สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.คัดกรองภาวะเส่ียงบุคลากรต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
2.ประชาชนต่ืนตัว เกิดจากการเรียนรู้อย่างถูกต้อง หันมา
ใส่ใจดูแลสุขภาพเร่ืองโรคหัวใจและหลอดเลือดมากข้ึน
3.ได้พันธมิตรต่างสถาบันในการสร้างความร่วมมือกันรณรงค์
โรคหัวใจและหลอดเลือด
4.เป็นสถาบันน าร่องในการดูแลส่งเสริมสุขภาพด้านโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
5.เครือข่ายแกนน าชุมชม/อสม. ผู้เข้าร่วมโครงการ "คนรักษ์หัวใจ
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ให้พอเพียงสัญจร" เกิดทักษะความสามารถคัดกรองภาวะเส่ียว
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดข้ันพ้ืนฐานได้
6.เพ่ิมเครือข่าย/ชุมชน ต้นแบบโรคหัวใจและหลอดเลือด

60.โครงรณรงค์/กิจกรรมพิเศษ 950,000      บาท 950,000         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
:งานประชาสัมพันธ์30156 วัตถุประสงค์
    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)

 - ประเภท ข. และบุคลากรภายนอก ประกอบด้วย
บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
ประชาชนท่ัวไป
ประกอบด้วย ......พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จ านวน..
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
กิจกรรมด าเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและประชาชนเกิดการต่ืนตัว
มาใส่ใจดูแลสุขภาพด้านโรคหัวใจและปอดมากข้ึน
2.บุคลากรและประชาชนเห็นความส าคัญในการควบคุมป้องกัน
และรักษาโรคหัวใจและปอด
3.บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรคหัวใจ
และปอดได้อย่างถูกต้องและมีพฤติกรรมสนับสนุนการป้องกันโรค
ของตนเองและครอบครัว
4.บุคลารและประชาชนรู้ช่องทางการเข้ารับบริการเก่ียวกับ
สุขภาพด้านโรคหัวใจและปอดได้อย่างถูกต้อง
5.บุคลากรและประชาชนต่ืนตัวตระหนักภาวะเส่ียงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและปอดหันมาใส่ใจสุขภาพเร่ืองโรคหัวใจและปอด
มากข้ึน

4.4.4ศูนย์ประสานงานบริการ
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

4.4.5งานส่งเสริมสุขภาพ

4.5กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 1,168,800      
61.โครงการ "กิจกรรมทบทวนการจัดการด้าน 44,100           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
พัฒนาคุณภาพและความเส่ียงขององค์กร" เพ่ือให้ระบบงานด้านพัฒนาคุณภาพของสถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ มีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 จึงจัดให้มีการประชุมคณะท างานและผู้ประสานงานด้านพัฒนา
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 คุณภาพและความเส่ียงขององค์ทุกเดือนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
    ในประเทศ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะท างานคุณภาพและ วัตถุประสงค์
การจัดการความเส่ียงขององค์กร 1.แลกเปล่ียนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบ
1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2.เพ่ือสร้างความเข้าใจระบบและสามารถเช่ือมโยงด้านงาน
 - ผู้เข้าประชุม 12 45           45          1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/เดือน 18,900            พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(จ านวน 45คน x 1 ม้ือๆ ละ 35บาท x 12เดือน) 3.มีการทบทวนจากคณะท างานน าไปแก้ไขร่วมกันระหว่าง
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมผู้ประสานงานด้าน หน่วยงาน
พัฒนาคุณภาพและความเส่ียงขององค์กร" กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  - ประเภท ข. 200 คน ประกอบด้วย
(จ านวน 120คน x 1 ม้ือๆ ละ 35บาท x 6เดือน) 6 120         120        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/เดือน 25,200            กิจกรรมท่ี 1 บุคลากรระดับคณะท างาน จ านวน 80 คน

กิจกรรมท่ี 2 บุคลากรทีมผู้ประสานตัวแทนหน่วยงาน
จ านวน 120 คน
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมคณะท างานคุณภาพและการจัดการ
ความเส่ียงขององค์กร
กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมผู้ประสานงานด้านพัฒนาคุณภาพ
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

และความเส่ียงขององค์กร
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนตุลาคม 53-กันยายน 64
จัดกิจกรรมท่ี 1 = 12 คร้ัง/ปี และกิจกรรมท่ี 2 = 6 คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.จ านวนประชุมคณะท างานคุณภาพและการจัดการความเส่ียง
ขององค์กร
2.ร้อยละของผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 80%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมงานด้านพัฒนาคุณภาพและ
ความเส่ียงขององค์กร
2.สามารถแก้ไขปัญหาท่ีอาจกระทบต่อสถาบันโรคทรวงอก
ได้อย่างทันที
3.น าแนวทางการแก้ไขปัญหา ลงไปสู่หน่วยงานเพ่ือปฏิบัติ
ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

62.โครงการ "ระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล" 35,000           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ โรงพยาบาลเป็นองค์กรท่ีมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2564 ยาและภัณฑ์ อุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ เป็นต้น
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 ปัญหาท่ีมักพบในโรงพยาบาล ได้แก่ ความแออัดของผู้มาใช้
    ในประเทศ บริการ ขาดการจัดการปัญหาการจัดซ้ือหรือส ารองยาไม่ถูกต้อง
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร ภาคเอกชน 1 2        2            7         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 16,800            แม่นย า การสูญเสียงบประมาณ ขณะท่ีแต่ละหน่วยงานในหลาย
(จ านวน 1 วัน x 2 คน x 7 ชม. X 1,200 บาท) โรงพยาบาลยังไม่สามารถเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมี
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประสิทธิภาพ จึงขาดระบบข้อมูลในการติดตามและสอบย้อนกลับ
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1 100         100        2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 7,000             ยาและเวชภัณฑ์เหล่าน้ันได้
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 100 คน) วัตถุประสงค์
 - วิทยากร 1.เพ่ือให้เข้าใจหลักการและแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 2 คน) 1 2        2            2         ม้ือ 35             บาท/คน/วัน/ม้ือ 140                ในบริบทโรงพยาบาล
3.ค่าอาหารกลางวัน (วิทยากร และคณะท างาน) 2.สามารถน าความรู้ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
 - วิทยากร 1 2        2            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 240                3.ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจระบบบริการ
(จ านวน 1 วัน  x 1 ม้ือ x 120 บาท x 2 คน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - คณะท างาน 1 5       5            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 600                 - ประเภท ข. 100 คน ประกอบด้วย
(จ านวน 1 วัน x วันละ 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท x แพทย์ พยาบาลบุคลากรภายในของสถาบันโรคทรวงอก
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

5 คน)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
4.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 6,000         บาท 6,000             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 2,220         บาท 2,220              - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
6.ค่าเดินทางวิทยากร สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - ค่าเดินทางวิทยากร กิจกรรมด าเนินงาน
 - ค่ายานพาหนะ (ค่ายานพาหนะรับจ้างหรือ 1 2        2            1,000         บาท/คน/วัน 2,000             อบรมเชิงปฏิบิการ/ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา/แลกเปล่ียนเรียนรู้
เงินชดเชยค่ายานพาหนะโดยรถยนต์ส่วนตัว) แบบกลุ่ม วิทยากรภาคเอกชน จ านวน 2 คน
(1,000 บาท x 2 คน x 1 วัน) ระยะเวลาด าเนินการ

ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 64 (จ านวน 1 วัน)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม > 80% ตามกลุ่มเป้าหมาย
2.ร้อยละหน่วยงานมีการวางแผนน าระบบโลจิสติกส์ปรับใช้
ใหน่วยงาน > 60%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
2.มีการน าระบบโลจิสติกส์ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
3.ผู้รับบริการเกิดความม่ันใจในความปลอดภัยในการรับบริการ
ของสถาบัน

63.โครงการ "การพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 130,000         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ในโรงพยาบาล" สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรและการเสริมความรู้ความเส่ียง
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2564 แก่บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1.เพ่ือเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
กิจกรรมท่ี 1 Risk Register เพ่ือคุณภาพและ 2.บูรณาการข้อมูลและระบบบริหารความเส่ียงจากระบบต่างๆ
ความปลอดภัย ท่ีเก่ียวข้อง
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร 3.สามารถน าเคร่ืองมือคุณภาพต่างๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
 - ภาคเอกชน (จ านวน 1 วัน x 2 คน x 7 ชม. 1 2        2            7         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 16,800            การบริการ
x 1,200 บาท) 4.สามารถน าเคร่ืองมือคุณภาพต่างๆ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การบริการ
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1 80           80          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 5,600             กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 80 คน)  - ประเภท ข. 380 คน ประกอบด้วย
 - วิทยากร กิจกรรมท่ี 1 บุคลากรตัวแทนหน่วยงาน จ านวน 100 คน

98/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 2 คน) 1 2        2            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 140                กิจกรรมท่ี 2 บุคลากรระดับปฏิบัติการอายุงานต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป
3.ค่าอาหารกลางวัน (วิทยากรและคณะท างาน) จ านวน 80 คน
 - วิทยากร 1 2        2            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 240                กิจกรรมท่ี 3 บุคลากรระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี
(จ านวน 1 วัน x 1 ม้ือ x 120 บาท x 2 คน) จ านวน 100 คน
 - คณะท างาน กิจกรรมท่ี 4 บุคลากรด้านสนับสนุนวิชาการ, พยาบาล
(จ านวน 1 วัน วันละ 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท 1 5       5            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 600                จ านวน 100 คน
x 5 คน)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
4.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 6,000         บาท 6,000             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 3,620         บาท 3,620              - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
6.ค่าเดินทางวิทยากร สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - ค่ายานพาหนะ (ค่ายานพาหนะรับจ้างหรือ 1 2        2            1,000         บาท/คน/วัน 2,000             กิจกรรมด าเนินงาน
เงินชดเชยค่ายานพาหนะโดยรถยนต์ส่วนตัว) บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรู้
(1,000 บาท x 2 คน x 1 วัน) ระยะเวลาด าเนินการ

รวมเป็นเงิน 35,000            ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 64
กิจกรรมท่ี 2 RCA ง่ายๆ ได้ระบบ (Root Cause ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
Analysis) 1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม > 80% ตามกลุ่มเป้าหมาย
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร 2.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรม > 80%
 -ภาคเอกชน 1 2        2            7         ชม. 1,200         บาท/คน/วัน/ชม. 16,800            ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
(จ านวน 1 วัน x 2 คน x 7 ชม. X 1,200 บาท) 1.ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจการใช้เคร่ืองมือคุณภาพและความ
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ปลอดภัยในโรงพยาบาล
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1 80           80          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 5,600             2.เพ่ือให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลและน าไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 80 คน) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
 - วิทยากร 3.ผู้รับบริการเกิดความม่ันใจความปลอดภัยในการรับบริการของ
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 2 คน) 1 2        2            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 140                สถาบัน
3.ค่าอาหารกลางวัน (วิทยากรและคณะท างาน)
 - วิทยากร
(จ านวน 1 วัน x 1 ม้ือ x 120 บาท x 2 คน) 1 2        2            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 240                
 - คณะท างาน
(จ านวน 1 วัน วันละ 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท 1 5       5            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 600                
x 5 คน)
4.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 5,500         บาท 5,500             
5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 4,120         บาท 4,120             
6.ค่าเดินทางวิทยากร

99/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

 - ค่ายานพาหนะ (ค่ายานพาหนะรับจ้างหรือ 1 2        2            1,000         บาท/คน/วัน 2,000             
เงินชดเชยค่ายานพาหนะโดยรถยนต์ส่วนตัว)
(1,000 บาท x 2 คน x 1 วัน)

รวมเป็นเงิน 35,000            
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมให้ความรู้งานพัฒนา
คุณภาพและปลอดภัยในโรงพยาบาล
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 2 100         100        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 7,000             
(จ านวน 2 วันๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 35 บาท 
x 100 คน)
 - วิทยากร
(จ านวน 2 วันๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 6 คน) 2 6        6            1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 420                
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้
 - ค่าอุปกรณ์สาธิตและแสดงตัวอย่าง 5,580         บาท 5,580             
 - ค่าวัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในการจัดงาน 12,000       บาท 12,000            

รวมเป็นเงิน 25,000            
กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพทีมระบบ
Back office
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร
 - ภาคเอกชน (จ านวน 1 วัน x 2 คน x 7 ชม. 1 2        2            7         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 16,800            
x 1,200 บาท)
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1 100         100        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 7,000             
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 100 คน)
 - วิทยากร
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 2 คน) 1 2        2            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 140                
3.ค่าอาหารกลางวัน (วิทยากรและคณะท างาน)
 - วิทยากร
(จ านวน 1 วัน x 1 ม้ือ x 120 บาท x 2 คน) 1 2        2            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 240                
 - คณะท างาน
(จ านวน 1 วัน วันละ 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท 1 5       5            1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 600                
x 5 คน)
4.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 6,000         บาท 6,000             

100/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

5.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 2,220         บาท 2,220             
6.ค่าเดินทางวิทยากร
 - ค่ายานพาหนะ (ค่ายานพาหนะรับจ้างหรือ 1 2        2            1,000         บาท/คน/วัน 2,000             
เงินชดเชยค่ายานพาหนะโดยรถยนต์ส่วนตัว)
(1,000 บาท x 2 คน x 1 วัน)

รวมเป็นเงิน 35,000            

64.โครงการ "การติดตามการพัฒนาคุณภาพ 126,000         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาองค์กรในการแลกเปล่ียน
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 เรียนรู้ประสบการณ์ท างาน ระหว่างระดับปฏิบัติและผู้บริหาร
    ในประเทศ โดยการตรวจติดตามความก้าวหน้า กระตุ้น ส่งเสริม รับทราบ
กิจกรรมท่ี 1 คณะกรรมการบริหารสถาบัน ปัญหาการพัฒนาคุณภาพของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการ
โรคทรวงอก (Quality Round, Risk Round, พัฒนาอย่างต่อเน่ือง น าไปสู่ การให้บริการท่ีมีคุณภาพ อันก่อ
ทบทวนเวชระเบียน) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการต่อไป
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50           50          36       ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 63,000            วัตถุประสงค์
(50 คน x 36 ม้ือๆ ละ 35 บาท) 1.เพ่ือติดตามผลการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันโรคทรวงอก

รวมเป็นเงิน 63,000            อย่างต่อเน่ือง
กิจกรรมท่ี 2 การกระตุ้นเตรียมความพร้อมเพ่ือ 2.เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหาร
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re Accredit) ภายในสถาบัน
คร้ังท่ี 4 3.เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตรียมความพร้อมเพ่ือการรับรองคุณภาพ
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม โรงพยาบาล
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 2 150         150        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 10,500            4.เพ่ือเป็นการกระตุ้นด้านความปลอดภัยท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ
(จ านวน 2 วัน x 1 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 2P Safety Day
150 คน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
2.ค่าวัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในการจัดงาน 22,500       บาท 22,500             - ประเภท ข. 400 คน ประกอบด้วย

รวมเป็นเงิน 33,000            1.คณะกรรมการบริหาร, ทีมน าทางคลินิก 3 PCT และทีม
กิจกรรมท่ี 3 การกระตุ้นด้านความปลอดภัย สหวิชาชีพของสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 50 คน
ท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ 2P Safety Day 2.บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 150 คน
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3.บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 200 คน
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1 200         200        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 7,000              - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(จ านวน 1 วัน x 1 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 200 คน) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - วิทยากรภายในสถาบัน 1 10       10          1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 350                 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
(จ านวน 1 วัน x 1 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 10 คน) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมด าเนินงาน
 - ค่าอุปกรณ์สาธิตและแสดงตัวอย่าง 7,650         บาท 7,650             กิจกรรมท่ี 1
 - ค่าวัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในการจัดงาน 15,000       บาท 15,000             - ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาองค์กร

รวมเป็นเงิน 30,000             - ผู้บริหารให้นโยบายในการน าแผนท่ีก าหนดส่งสู่การปฏิบัติ
 - ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ศึกษาปัญหา และอุปสรรค
 - ทบทวนเวชระเบียนกระบวนการดูแลผู้ป่วย
กิจกรรมท่ี 2
 - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการกระตุ้นเตรียมความพร้อม
เพ่ือรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 - จัดกิจกรรมกระตุ้นเตรียมความพร้อมเพ่ือรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
กิจกรรมท่ี 3
 - จัดกิจกรรมกระตุ้นด้านความปลอดภัยท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน 63 - 30 กันยายน 64
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.ทุกหน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอกมีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 85
2.บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอกได้รับการกระตุ้น
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับรองคุณภาพโรงพยาบาลร้อยละ 85
3.บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอกได้รับการกระตุ้นด้าน
ความปลอดภัยท้ังผู้ใหญ่และผู้รับบริการ 2P Safety Day
ร้อยละ 85
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ทุกหน่วยงานภายในสถาบันโรคทรวงอกมีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันโรคทรวงอกได้ ตรงตามปัญหาและความ
ต้องการของผู้รับบริการ
2.บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอกได้รับการกระตุ้นเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับคุณภาพโรงพยาบาล
3.บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอกได้รับการกระตุ้นด้านความ
ปลอดภัยท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ 2P Safety Day
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

65.โครงการ "การเย่ียมตรวจแบบกัลยาณมิตร" 44,000           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ผู้เย่ียมส ารวจภายในด าเนินการเย่ียมส ารวจ และให้ค า
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 แนะน าการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานในโรงพยาบาลและ
    ในประเทศ บริการสุขภาพ (HA) แก่หน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงาน
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ให้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีระบบการ
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 2 100         100        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 14,000            บริการท่ีดีและมีคุณภาพอย่างย่ังยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(จ านวน 2 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 100 คน) ต่อผู้รับบริการ บุคลากร และองค์กรต่อไป
2.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 10,000       บาท 10,000            วัตถุประสงค์
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 20,000       บาท 20,000            1.เพ่ือให้ผู้เย่ียมส ารวจภายใน มีความเข้าใจในระบบการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานในโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)
2.เพ่ือให้ผู้เย่ียมส ารวจภายใน ทราบข้ันตอนและด าเนินการ
ตรวจเย่ียมแบบกัลยาณมิตร แก่หน่วยงานทุกหน่วยงานภายใน
สถาบันโรคทรวงอก
3.หน่วยงานทุกหน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนา และ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง
4.การจัดท ารายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. 100 คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการการเย่ียมส ารวจภายในของสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
1.ประชุมช้ีแจง และวางแผนการด าเนินงาน
2.การเย่ียมส ารวจภายในสถาบันโรคทรวงอก
3.สรุปผลการเย่ียมส ารวจภายในประจ าปี
ระยะเวลาด าเนินการ
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม - 30 กันยายน 64 (จ านวน 2 วัน)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.ร้อยละหน่วยงานท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากการเย่ียมส ารวจ
หน่วยงานของสถาบันโรคทรวงอก >85%
2.ร้อยละหน่วยงานท่ีได้รับการเย่ียมส ารวจภายในสถาบัน

103/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

โรคทรวงอก >85%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เย่ียมส ารวจภายในของสถาบันโรคทรวงอก (Internal
Surveyor) มีความเข้าใจในระบบการตรวจสอบตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ทราบข้ันตอนและ
ด าเนินการตรวจเย่ียมหน่วยงานทุกหน่วยงานของสถาบัน
โรคทรวงอก ได้ในระยะเวลาท่ีก าหนด หน่วยงานทุกหน่วยงาน
ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน และมีการ
รายงานผลสรุปการเย่ียมส ารวจ

66.โครงการ "การจัดการความรู้ด้านคุณภาพ 166,800         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
และความปลอดภัย" ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอกมีความรู้
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 ความเข้าใจ ความหมาย เรียนรู้การน ามาตรฐานโรงพยาบาล
    ในประเทศ และบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติงานจริง รวมท้ังเรียนรู้คุณค่า
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาผู้ประสานงาน เพ่ือการ และเข้าใจกระบวนการเขียนรายงานประเมินตนเอง
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (SAR 2019) มาตรฐานแต่ละหมวดประกอบด้วย 5 ส่วนคือ
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร i) ผลลัพธ์ของบทน้ัน, ii) บริบท, iii) กระบวนการ,
 - ภาคเอกชน iv) ผลการพัฒนาท่ีโดดเด่นและภาคภูมิใจ, v) คะแนนและ
(จ านวน 1 วันๆ ละ 2 คน x 7 ชม.ละ x 1 2        2            7         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 16,800            แผนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อองค์กร
1,200 บาท) และเพ่ือพัฒนาคุณภาพและความเส่ียงของผู้ประสานงานภายใน
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม หน่วยงาน รวมท้ังเพ่ือเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการท างาน
 - วิทยากร 1 2        2            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 140                อย่างมีประสิทธิภาพจากพ่ีสู่น้อง จากผู้ท่ีเกษียณอายุราชการ
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 2 คน) มาถ่ายทอดเทคนิคประสบการณ์ท างานให้บุคลากรของ
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1 120         120        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 8,400             สถาบันโรคทรวงอก
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 120 คน) วัตถุประสงค์
3.ค่าอาหารกลางวัน 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพและความเส่ียงของผู้ประสานงานภายใน
 - วิทยากร 1 2        2            120           บาท/คน/วัน 240                หน่วยงาน
(จ านวน 1 วัน x วันละ 120 บาท x 2 คน) 2.เพ่ือทบทวนการเขียนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
 - คณะท างาน HA ฉบับใหม่
(จ านวน 1 วัน x วันละ 120 บาท x 5 คน) 1 5       5            120           บาท/คน/วัน 600                3.เพ่ือเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 10,920       บาท 10,920            จากพ่ีสู่น้อง
5.ค่าเดินทางวิทยากร กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (5,000 บาท x 2 คน) 2        2            5,000         บาท/คน 10,000             - ประเภท ข. 440 คน ประกอบด้วย
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

 - ค่าท่ีพัก (1,450 บาท x 2 คน x 1 วัน) 1 2        2            1,450         บาท/คน/วัน 2,900             กิจกรรมท่ี 1 ผู้ประสานงานด้านพัฒนาคุณภาพและความเส่ียง
 - ค่ายานพาหนะ (ค่ายานพาหนะรับจ้างหรือ 1 2        2            1,000         บาท/คน/วัน 2,000             ขององค์กร จ านวน 120 คน
เงินชดเชยค่ายานพาหนะโดยรถยนต์ส่วนตัว) กิจกรรมท่ี 2 ทีมคณะกรรมการคุณภาพและผู้รับผิดชอบการเขียน
(1,000 บาท x 2 คน x 1 วัน) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA ฉบับใหม่

รวมเป็นเงิน 52,000            (SAR 2019) ของสถาบันโรคทรวงอก จ านวน 120 คน
กิจกรรท่ี 2 ทบทวนการเขียนมาตรฐาน กิจกรรมท่ี 3 กลุ่มภารกิจท้ัง 4 กลุ่มภารกิจ จ านวน 200 คน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA ฉบับใหม่  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(SAR 2019) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - ภาคเอกชน 2 2        2            7         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 33,600            สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(จ านวน 2 วันๆ ละ 2 คน x 7 ชม.ๆ ละ กิจกรรมด าเนินงาน
x1,200 บาท) บรรยาย อภิปราย จัดกลุ่มและฝึกปฏิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรู้
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ระยะเวลาด าเนินการ
 - วิทยากร 2 2        2            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 280                ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 63 - 30 กันยายน 64 (4 วัน)
(จ านวน 2 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 2 คน) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1.ร้อยละผู้ประสานงานได้รับการพัฒนาความรู้ด้านคุณภาพ
(จ านวน 2 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 120 คน) 2 120         120        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 16,800            และความปลอดภัย > 85%
3.ค่าอาหารกลางวัน 2.ร้อยละทีมคณะกรรมการคุณภาพและผู้รับผิดชอบ การเขียน
 - วิทยากร 2 2        2            120           บาท/คน/วัน 480                SAR ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการเขียน SAR
(จ านวน 2 วัน x วันละ 120 บาท x 2 คน) ฉบับใหม่ > 85%
 - คณะท างาน 2 5       5            120           บาท/คน/วัน 1,200             3.ร้อยละบุคลากรภายในสถาบันได้รับความรู้และเทคนิคในการ
(จ านวน 2 วัน x วันละ 120 บาท x 5 คน) ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ > 85% ของกลุ่มเป้าหมาย
4.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 10,640       บาท 10,640            ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
5.ค่าเดินทางวิทยากร 1.ผู้ประสานงานได้รับการพัฒนาคุณภาพและความเส่ียงภายใน
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (5,000 บาท x 2 คน) 2        2            5,000         บาท/คน 10,000            หน่วยงาน
 - ค่าท่ีพัก (1,450 บาท x 2 คน x 2 วัน) 2 2        2            1,450         บาท/คน/วัน 5,800             2.ทีมคณะกรรมการคุณภาพและผู้รับผิดชอบ ได้รับการทบทวน
 - ค่ายานพาหนะ (ค่ายานพาหนะรับจ้างหรือ 2 2        2            1,000         บาท/คน/วัน 4,000             การเขียนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA ฉบับใหม่
เงินชดเชยค่ายานพาหนะโดยรถยนต์ส่วนตัว) (SAR 2019) ของสถาบันโรคทรวงอก มีการเรียนรู้และเข้าใจ
(1,000 บาท x 2 คน x 2 วัน) ในกระบวนการเขียนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

รวมเป็นเงิน 82,800            ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร
กิจกรรมท่ี 3 การถ่ายทอดเทคนิคการท างาน 3.บุคลากรภายในสถาบันได้รับความรู้และเทคนิคในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพจากพ่ีสู่น้อง อย่างมีประสิทธิภาพ
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 200         200        1         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 7,000             
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(200 คน x 1 ม้ือๆ ละ 35 บาท)
2.ค่าวัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในการจัดงาน 25,000       บาท 25,000            

รวมเป็นเงิน 32,000            

67.โครงการ "มหกรรมคุณภาพ (CCIT QUALITY 92,700           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
FAIR)" ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นเวทีในการเสนอผลงาน การแลกเปล่ียนประสบการณ์
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 การพัฒนาคุณภาพท้ังภายในและภายนอกสถาบัน และกระตุ้น
    ในประเทศ ส่งเสริม ให้หน่วยงานมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอันก่อให้เกิด
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
 - ภาคเอกชน และองค์กรต่อไป
(จ านวน 1 วันๆ ละ 2 คน x 7 ชม.ๆ ละ 1 2        2            7         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 16,800            วัตถุประสงค์
1,200 บาท) 1.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ต่างๆ ภายในสถาบันโรคทรวงอก
 - วิทยากร 1 2        2            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 140                2.เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานนวัตกรรม และแลกเปล่ียน
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 2 คน) เรียนรู้ประสบการณ์ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน
 - วิทยากรภายในสถาบัน 1 20       20          2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 1,400             3.เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผลงานนวัตกรรมของสถาบัน
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 2 คน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ผู้เข้าร่วมประชุม  - ประเภท ข. 250 คน ประกอบด้วย
(จ านวน 1 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 250 คน) 1 250         250        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 17,500            จากกลุ่มภารกิจ 4 กลุ่ม และโรงพยาบาลใกล้เคียง
3.ค่าอาหารกลางวัน  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - วิทยากร 1 2        2            120           บาท/คน/วัน 240                สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(จ านวน 1 วัน x วันละ 120 บาท x 2 คน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - วิทยากรภายในสถาบัน 1 20       20          120           บาท/คน/วัน 2,400             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(จ านวน 1 วัน x วันละ 120 บาท x 20 คน) กิจกรรมด าเนินงาน
 - คณะท างาน 1 5        5            120           บาท/คน/วัน 600                1.บรรยายและน าเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพนวัตกรรม
(จ านวน 1 วัน x วันละ 120 บาท x 5 คน) จากกลุ่มภารกิจ 4 กลุ่ม และโรงพยาบาลใกล้เคียง
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 1 250         250        60             บาท/คน/วัน 15,000            2.จัดเวทีน าเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ ในรูปแบบการ
(จ านวน 1 วัน x วันละ 60 บาท x 250 คน) แลกเปล่ียนเรียนรู้ แผ่นโปสเตอร์น าเสนอผลงานและโชว์ผลงาน
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

4.ค่าวัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในการจัดงาน 23,720       บาท 23,720            นวัตกรรม
5.ค่าเดินทางวิทยากร ระยะเวลาด าเนินการ
 - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (5,000 บาท x 2 คน) 2        2            5,000         บาท/คน 10,000            ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม - 30 กันยายน 64 (จ านวน 1 วัน)
 - ค่าท่ีพัก (1,450 บาท x 2 คน x 1 วัน) 1 2        2            1,450         บาท/คน/วัน 2,900             ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
 - ค่ายานพาหนะ (ค่ายานพาหนะรับจ้างหรือ 1 2        2            1,000         บาท/คน/วัน 2,000             1.จ านวนการน าเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพภายใน
เงินชดเชยค่ายานพาหนะโดยรถยนต์ส่วนตัว) สถาบันโรคทรวงอก > 12 เร่ือง
(1,000 บาท x 2 คน x 1 วัน) 2.จ านวนการน าเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพจากหน่วยงาน

ภายนอก > 12 เร่ือง
3.ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ > 85%
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรในสถาบันเข้าใจแนวคิด และวิธีการด าเนินกิจกรรม
คุณภาพในหน่วยตนเอง และน าไปพัฒนาคุณภาพการท างาน
ของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง
2.หน่วยงานต่างๆ น าผลการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และ
ผลงานการจัดการความรู้ มาพัฒนาคุณภาพการบริการของ
หน่วยงานและสถาบันโรคทรวงอก ให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน

68.โครงการ "การตรวจเย่ียมเพ่ือการรับรอง 210,200         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล" (Re-Accredit เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของสถาบันได้รับการเย่ียมตรวจ และรับรอง
Survey) ปีงบประมาณ 2564 คุณภาพ ตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 (องค์การมหาชน) สรพ. ท าให้ผู้มารับ รวมท้ัง สถานบริการ
    ในประเทศ ท่ีส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาท่ีสถาบันโรคทรวงอก มีความม่ันใจ
1.ค่าธรรมเนียมการเย่ียมส ารวจฯ จากสถาบัน 2 4        4            18,000       บาท/คน/วัน 144,000          ในคุณภาพการบริการ อันเป็นการตอบสนองนโยบายการส่งต่อ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และเครือข่ายการดูแลรักษาของกรมการแพทย์ กระทรวง
สรพ. สาธารณสุขต่อไป
(จ านวน 2 วัน x วันละ 18,000 บาท x วัตถุประสงค์
วันละ 4 คน) 1.จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการ
2.ค่าอาหารว่าง ตรวจเย่ียม > 85%
 - ผู้เย่ียมส ารวจ 2 4        4            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 560                2.สถาบันโรคทรวงอกได้รับการเย่ียมส ารวจจากสถาบันรับรอง
(จ านวน 2 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
จ านวน 4 คน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ผู้ติดตาม (ผู้เย่ียมส ารวจ) 2 2        2            35             บาท/คน/วัน 140                 - ประเภท ข. 200 คน ประกอบด้วย
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(จ านวน 2 วัน x วันละ 35 บาท x จ านวน 2 คน) คณะผู้บริหาร ทีมพัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทุกหน่วยงาน
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 2 200         200        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 28,000            ในสถาบันโรคทรวงอก
(จ านวน 2 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
จ านวน 200 คน) สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
3.ค่าอาหารกลางวัน  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - ผู้เย่ียมส ารวจ 2 4        4            120           บาท/คน/วัน 960                สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(จ านวน 2วัน x วันละ 120บาท x จ านวน 4คน) กิจกรรมด าเนินงาน
 - ผู้ติดตาม (ผู้เย่ียมส ารวจ) 2 2        2            120           บาท/คน/วัน 480                1.ประชุมหน่วยงานเพ่ือช้ีแจงหลักการตรวจเย่ียมให้หน่วยงาน
(จ านวน 2วัน x วันละ 120บาท x จ านวน 2คน) ทราบ
 - ผู้ประสานงาน 2 60     60          120           บาท/คน/วัน 14,400            2.ตรวจเย่ียมหน่วยงานทีมต่างๆ และคณะผู้บริหาร รวมท้ัง
(จ านวน 2 วัน x วันละ 120 บาท x สัมภาษณ์ทีมท่ีเก่ียวข้องและผู้มารับบริการ
จ านวน 60 คน) 3.ประชุมหน่วยงานเพ่ือสรุปผลการตรวจเย่ียม
 - คณะท างาน 2 5       5            120           บาท/คน/วัน 1,200             ระยะเวลาด าเนินการ
(จ านวน 2วัน x วันละ 120บาท x จ านวน 5คน) เดือนพฤศจิกายน 63-กันยายน 64 (2 วัน)
4.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 10,460       บาท 10,460            ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
5.ค่าจัดท าเอกสารส าหรับน าเสนอผู้ประเมิน 10,000       บาท 10,000            1.ทุกหน่วยงานได้รับการเย่ียมส ารวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร้อยละ 100
2.สถาบันโรคทรวงอกได้ผ่านการรับรองได้รับประกาศนียบัตร
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพร้อยละ 100
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพและมีการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง และสถาบันโรคทรวงอกได้รับการรับรองการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
Re-Accredit Survey คร้ังท่ี 4

69.โครงการ "การตรวจประเมินรับรองเฉพาะโรค" 320,000         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
(Disease Specific Certification: DSC) เพ่ือพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยระดับตติยภูมิ ได้อย่างมี
ปีงบประมาณ 2564 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังมาตรฐานกระบวนการ
:กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 30928 ดูแลผู้ป่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน
    ในประเทศ วัตถุประสงค์
1.ค่าธรรมเนียมการเย่ียมส ารวจ จากสถาบันรับรอง 3 3        3            25,000       บาท/คน/วัน 225,000          1.สถาบันโรคทรวงอกได้รับการตรวจประเมินรับรองเฉพาะโรค
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. (Disease Specific Certification) จากสถาบันรับรองคุณภาพ
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

(จ านวน 3 วัน x วันละ 25,000 บาท x สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วันละ 3 คน) 2.จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจ
2.ค่าอาหารว่าง ประเมินรับรอง >85%
 - ผู้เย่ียมส ารวจ 3 3        3            2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 630                กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(จ านวน 3 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 3 คน)  - ประเภท ข. 200 คน ประกอบด้วย
 - ผู้เข้าร่วมประชุม 3 200         200        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 42,000            คณะผู้บริหาร ทีมพัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทุกหน่วยงาน
(จ านวน 3 วัน x 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท x 200 คน) ในสถาบันโรคทรวงอก
3.ค่าอาหารกลางวัน  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - ผู้เย่ียมส ารวจ 3 3        3            120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 1,080             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(จ านวน 3 วัน x วันละ 120 บาท x 3 คน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - ผู้ประสานงาน 3 80          120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 28,800            สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(จ านวน 3 วัน x วันละ 120 บาท x 80 คน) กิจกรรมด าเนินงาน
 - คณะท างาน 3 5       5            120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 1,800             1.ประชุมหน่วยงานเพ่ือช้ีแจงหลักการตรวจประเมินรับรอง
(จ านวน 3 วัน x วันละ 120 บาท x 5 คน) เฉพาะโรคให้หน่วยงานทราบ
4.ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 10,000       บาท 10,000            2.ตรวจเย่ียมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ทีมท่ีเก่ียวข้อง
5.ค่าจัดท าเอกสารส าหรับน าเสนอผู้ประเมิน 10,690       บาท 10,690            3.ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินรับรองเฉพาะโรค

ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนพฤศจิกายน 63-กันยายน 64 (3 วัน)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
1.ได้รับการตรวจ ประเมินรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific
Certification) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
2.สถาบันโรคทรวงอกได้รับประกาศนียบัตรสถานพยาบาล
ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific
Certification)
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
สถาบันโรคทรวงอกมีการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยระดับ
ตติยภูมิอย่างต่อเน่ือง และผ่านการรับรองมาตรฐานการรับรอง
เฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC)

4.6กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 694,172         
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

การแพทย์
70.กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ 64,342           
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผน เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคทรวงอก 5 ปี เพ่ือพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล ภายใต้
(พ.ศ.2565 - 2569 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้ก าหนดเข็มมุ่งเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
:กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ อย่างเป็นรูปธรรมระยะส้ัน ประชาชนได้รับการดูแลแบบ
    ในประเทศ ครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive
1.ค่าวิทยากร Health Car)
 - ค่าวิทยากรภาครัฐ 1 ท่าน x 600 บาท x 2 วัน 2 1        1            7         ชม. 600           บาท/คน/วัน/ชม. 8,400             วัตถุประสงค์
x 7 ชม. 1.จัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคทรวงอก 5 ปี
 - ค่าวิทยากรภาครัฐ 4 ท่าน x 600 บาท x 2 วัน 2 4        4            3         ชม. 600           บาท/คน/วัน/ชม. 14,400            (พ.ศ.2565-2569) เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
x 3 ชม. องค์กร เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์
2.ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม และอาหารกลางวัน 2.ให้หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานโครงการท่ีสอดคล้องกับ
 - อาหารว่าง (ผู้เข้าประชุมและคณะท างาน 2 100         5        105        2         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ/วัน 14,700            ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ของกรมการแพทย์อย่างชัดเจน
100 คน และวิทยากร 5 ท่าน) 3.ทบทวนแผนปฏิรูปกรมการแพทย์ (DMS Reform)
จ านวน 105 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท x 2 วัน ของสถาบันโรคทรวงอก เพ่ือก าหนด Roadmap และ Action
 - อาหารกลางวัน (ผู้เข้าประชุมและคณะท างาน 2 100         5        105        1         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ/วัน 25,200            Plan ประจ าปี 2564-2569 ของสถาบันโรคทรวงอก
100 คน และวิทยากร 5 ท่าน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
จ านวน 105 คน x 1 ม้ือ x 120 บาท x 2 วัน  - ประเภท ข. 100 คน ประกอบด้วย
3.ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 20 แผ่น x 0.33 บาท 100         100        20       แผ่น 0.33           บาท/คน/แผ่น 660                ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
x 100 คน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และคณะท างาน
4.ค่าอุปกรณ์  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว (สีน้ าเงิน 4 แท่ง 12       แท่ง 12             บาท/แท่ง 144                สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
สีแดง 4 แท่ง และสีด า 4 แท่ง)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จ านวน 12 แท่ง x 12 บาท สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - ปากกาลูกล่ืน จ านวน 2 กล่อง (50 แท่ง) 2         กล่อง 199           บาท/กล่อง 398                กิจกรรมด าเนินงาน
x 199 บาท บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 - กระดาษฟลิปชาร์ท ขนาด 80 x 100 ซ.ม. 2         แพ็ค 220           บาท/แพ็ค 440                ระยะเวลาด าเนินการ
2 แพ็ค x 220 บาท ประมาณเดือนธันวาคม 63-กุมภาพันธ์ 64 จ านวน 2 วัน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเห็นเป้าหมายขององค์กร
และความเข้าใจให้ตรงกัน เพ่ือก าหนดการด าเนินงานของ
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

สถาบันโรคทรวงอกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถ
ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.6.1งานเคร่ืองมือแพทย์

4.6.2ส านักงานการแพทย์เขตสุขภาพ

4.6.3ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพ้ืนฐาน 629,830         
และการช่วยชีวิตข้ันสูง (CPR)
71.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยชีวิต 6,480            เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ข้ันพ้ืนฐาน Basic Life Support" เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2564 ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
:ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพ้ืนฐานและการ (BLS) และมีความสามารถในการช่วยฟ้ืนคืนชีพให้กับผู้ป่วยของ
ช่วยชีวิตข้ันสูง (CPR) 30675 สถาบันโรคทรวงอก ตลอดจนประชาชนท่ัวไป
    ในประเทศ วัตถุประสงค์
 - ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 30           30          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 4,200             1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติการช่วยชีวิต
(35 บาท x 4 ม้ือ x 50 คน) ข้ันพ้ืนฐาน Basic Life Support
 - ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะท างาน 6            4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 840                2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฏิบัติการช่วยชีวิต
(35 บาท x 4 ม้ือ x 6 คน) ข้ันพ้ืนฐาน Basic Life Support
 - ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 6            2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 1,440             3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต AED

ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย
4.สามารถช่วยชีวิตพ้ืนฐานให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้องทันท่วงทีและปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข. 120 คน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 30 คน ประกอบด้วย
บุคลากรด้านการแพทย์ และกลุ่มสนับสนุนของสถาบัน
โรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา

111/113 กลุ่มงานงบประมาณและเงินบ ารุง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR Training Center)
สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
1.การเรียนการสอนในห้องบรรยาย
2.ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 2 วัน (4 รุ่นๆ ละ 1/2 วัน)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิต และสามารถ
ปฏิบัติการช่วยชีวิตพ้ืนฐานได้ เม่ือพบเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิต

72.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 394,200         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
"การช่วยชีวิตข้ันสูง Advance Cardiovascular เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์และพยาบาลของ
Life Support" สถาบันโรคทรวงอก สถาบันโรคทรวงอก ให้สามารถช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะ
ปีงบประมาณ 2564 หัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
:ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพ้ืนฐานและการ วัตถุประสงค์
ช่วยชีวิตข้ันสูง (CPR) 30675 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต
    ในประเทศ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย
 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 3 5        5            7         ชม. 600           บาท/คน/ชม./วัน 126,000          2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทักษะในการปฏิบัติการช่วยชีวิต
(7 ชม. x 600 บาท x 5 คน x 2 วัน x 3 รุ่น) 2         วัน ข้ันพ้ืนฐาน (BLS)
 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 3 4        4            7         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 201,600          3.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานระหว่าง
(7 ชม. x 1,200 บาท x 4 คน x 2 วัน x 3 รุ่น) 2         วัน การช่วยชีวิตข้ันสูง (ACLS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้ารับการอบรม 3 32           32          4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 13,440            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(35 บาท x  32 คน x 4 ม้ือ x 3 รุ่น)  - ประเภท ข. 96 คน แบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 32 คน ประกอบด้วย
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร 3 6        6            4         ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 2,520             แพทย์ และพยาบาลของสถาบันโรคทรวงอก
(35 บาท x 6 คน x 4 ม้ือ x 3 รุ่น)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม 3 32           32          2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 23,040            สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(120 บาท x 32 คน x 2 ม้ือ x 3 รุ่น)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
 - ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 3 9            2         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 6,480             ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR Training Center)
(120 บาท x 9 คน x 2 ม้ือ x 3 รุ่น) สถาบันโรคทรวงอก
 - ค่าหนังสือและค่าข้อมูลการเรียน ACLS 3 32           32          220           บาท/คน/รุ่น 21,120            กิจกรรมด าเนินงาน
(220 บาท x 32 คน x 3 รุ่น) 1.การเรียนการสอนในห้องบรรยาย
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

2.ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 6 วัน (2 รุ่นๆ ละ 2 วัน)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินผู้ป่วยและวางแผนป้องกัน
ภาวะเส่ียงก่อนเกิดภาวะ cardiac arrest ข้ึนกับผู้ป่วย
2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวิตได้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย
3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติการช่วยชีวิต
ข้ันพ้ืนฐาน
4.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ช่วยแพทย์ระหว่างการช่วยชีวิตข้ันสูง ACLS ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

73.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 229,150         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
"ครูผู้สอนการช่วยชีวิตข้ันสูง ACLS Instructor" เพ่ือเป็นวิทยากรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีศักยภาพใน
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2564 การช่วยกู้ชีพ และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาบุคลากรใน
:ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตพ้ืนฐานและการ หน่วยงานในการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (BLS) และการช่วยชีวิต
ช่วยชีวิตข้ันสูง (CPR) 30675 ข้ันสูง (ACLS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ในประเทศ วัตถุประสงค์
 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ 5 7         ชม. 600           บาท/ชม./วัน 21,000            1.เพ่ือเพ่ิมจ านวนวิทยากรเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตข้ันสูง
(7 ชม. x 600 บาท x 5 วัน) (ACLS) ของสถาบันโรคทรวงอก
 - ค่าสมนาคุณวิทยากรภาคเอกชน 5 4        4            7         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม./วัน 168,000          2.เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของแพทย์ให้มีความรู้ท่ีทันสมัย
(7 ชม. x 1,200 บาท x 4 คน x 5 วัน) และได้มาตรฐานสากล
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้ารับการอบรม 16           16          10       ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 5,600             3.เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทางการแพทย์
(35 บาท x 10 ม้ือ x 16 คน) ในหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมวิทยากร 5        5            10       ม้ือ 35             บาท/คน/ม้ือ 1,750             กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(35 บาท x 10 ม้ือ x 5 คน)  - ประเภท ข. 16 คน ประกอบด้วย
 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม 16           16          5         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 9,600             แพทย์ ภายในและภายนอกสถาบันโรคทรวงอก
(120 บาท x 5 ม้ือ x 16 คน)  - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
 - ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 8            5         ม้ือ 120           บาท/คน/ม้ือ 4,800             สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
(120 บาท x 5 ม้ือ x 85 คน)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
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(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
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 - ค่าหนังสือและค่าข้อมูลการเรียน ACLS 16           16          400           บาท/คน 6,400             ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR Training Center)
(400 บาท x 16 คน) สถาบันโรคทรวงอก
 - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และส่ิงพิมพ์ 16           16          600           บาท/คน 9,600             กิจกรรมด าเนินงาน
(600 บาท x 16 คน) 1.การเรียนการสอนในห้องบรรยาย
 - ค่าธรรมเนียมรับรองหลักสูตร 2,400         คน 2,400             2.ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย

ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 5 วัน ภายในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค, 63 - ก.ย. 64)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.สถาบันโรคทรวงอก มีจ านวนวิทยากรเชิงปฏิบัติการการช่วย
ชีวิตข้ันสูง (ACLS) เพ่ิมข้ึน
2.แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะในการสอนการ
ช่วยชีวิตข้ันสูง (ACLS) ท่ีทันสมัย
3.แพทย์ผู้เข้ารับการอบรม สามารถถ่ายทอดความรู้
ความสามารถให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล

สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ 30930 4,270,600      
74.โครงการ รับฝึกอบรมศัลยแพทย์ทรวงอก 2,353,000      เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
นานาชาติ (หลักสูตรไม่กิน 1 ปี) เพ่ือเป็นการเพ่ิมการเรียนรู้อย่างไร้พรมแดนระหว่างเครือข่าย
International Cardiac Surgery Training อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริม ให้เกิดการแข่งขัน
Program (ปีงบประมาณ 2564) ความร่วมมือ สร้างเครือข่าย ของทีมบุคลากรทางการแพทย์
:สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ 30930 และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษา ผ่าตัดผู้ป่วย
    ในประเทศ โรคหัวใจ ร่วมกันในระดับนานาชาติ เพ่ือสถาบันโรคทรวงอก
1.บรรยายภาษาอังกฤษ (Lecture) ประกอบ 12 32       ชม. 2,500         บาท/เดือน/ชม. 960,000         ก้าวข้ึนสู่สถาบันต้นแบบทางวิชาการ เพ่ือประโยชน์ในการ
การผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ (Live Case) เผยแพร่องค์ความรู้มีความเป็นเลิศทางการรักษา ไปสู่ประชาชน
(32 ชม x 2,500 บาท x 12 เดือน) อย่างม่ันคงและย่ังยืนต่อไป
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 960,000 บาท วัตถุประสงค์
2.บรรยายภาษาอังกฤษ (Lecture) ประกอบ 12 12       ชม. 2,500         บาท/เดือน/ชม. 360,000         1.เพ่ือผลักดันสถาบันโรคทรวงอก ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ส่ือวีดีทัศน์ (VDO) การผ่าตัด/วิชาการท่ีเก่ียวข้อง ระดับนานาชาติ ในการดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจ
กับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ 2.เพ่ือสร้างศูนย์การฝึกอบรม เพ่ือจัดการอบรม เรียนรู้ในการ
(12 ชม. x 2,500 บาท x 12 เดือน) ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคหัวใจ
3.บรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.เพ่ือสร้างเครือข่าย น าองค์ความรู้ระดับนานาชาติ และ
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(Live Case Workshop) นวัตกรรมการรักษาสู่ภูมิภาคตามเขตสุขภาพ โดยประสาน
3.1 Live Case Workshop ในสถาบัน 2 คร้ัง/ปี ความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันช้ันน า
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live ระดับนานาชาติกับศัลยแพทย์ทรวงอกในเครือข่าย ร่วมกันดูแล
Case Workshop) จัด Live Case Workshop ผู้ป่วยโรคหัวใจ
1 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน เป็นเงิน 84,000 บาท 4.ส่งเสริมการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศในการดูแลรักษาผู้ป่วย
มีรายละเอียดดังน้ี โรคหัวใจ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระดับนานาชาติ
 - ค่าสมนาคุณวิทยากร การผ่าตัดสาธิตเชิงปฏิบัติ 3 6         ชม. 2,500         บาท/วัน/ชม. 45,000            กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
(2,500 บาท x 6 ชม. x 3 วัน)  - ประเภท ข.  คน ประกอบด้วย
 - ค่าสมนาคุณ การตรวจคล่ืนสะท้อนหัวใจ 3 4         ชม. 2,500         บาท/วัน/ชม. 30,000            ระยะส้ัน 1.ศัลยแพทย์ทรวงอก และ/หรือบุคลากรทางการแพทย์
หัวใจทางหลอดเลือด Transesophageal จากต่างประเทศ เป็นระยะเวลา < 3 เดือน 1 คน
Echocardigram (TEE) ระยะกลาง 2.ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ
(2,500 บาท x 4 ชม. x 3 วัน) เป็นระยะเวลา < 6 เดือน 1 คน
 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 3 30          1         คร้ัง 100           บาท/คน/วัน/คร้ัง 9,000             ระยะยาว 3.ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ
(100 บาท x 30 คน  1 คร้ัง x 3 วัน) เป็นระยะเวลา < 1 ปี 1 คน
 - ค่าจัดประชุมในสถาบัน (2 คร้ัง x 84,000 บาท) 84,000             - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......

รวมเป็นเงิน 168,000 บาท 2 84,000      บาท/คร้ัง 168,000         จากต่างประเทศ
3.2 Live Case Workshop ภายนอกสถาบัน  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
4 คร้ัง/ปี (ไม่มีค่าใช้จ่าย  **หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย สถาบันโรคทรวงอก, โรงพยาบาลในเครือข่ายของสถาบัน
รวมใน ข้อ 4) โรคทรวงอก, สถานท่ีจัดประชุมวิชาการ
4.ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมด าเนินงาน
เร่ืองการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด กับรพ. 1.บรรยาย (Lecture) ประกอบด้วยการผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ
เครือข่าย 4 คร้ัง/ปี (Live Case) 32 ชม.ต่อเดือน
รายละเอียด ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการ 2.บรรยาย (Lecture) ประกอบส่ือวีดีทัศน์ (VDO),การผ่าตัด/
ในประเทศ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน วิทยากรพร้อม วิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย 12 ชม.ต่อเดือน
ผู้เข้าอบรม 5 ท่าน ค่าใช้จ่าย 1 คร้ัง เป็นเงิน 3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case Workshop)
112,000 บาท  รายละเอียดดังน้ี 4.ศึกษาดูงาน
 - ค่าสมนาคุณวิทยากรเช่ียวชาญ บรรยาย 20       ชม. 2,500         บาท/ชม. 50,000            5.หลังเข้ารับการอบรมดูงาน ประเมินหลักสูตร เพ่ือพัฒนาศูนย์
ประกอบการผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ความเป็นเลิศสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
(20 ชม. x 2,500 บาท) ระยะเวลาด าเนินการ
 - ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ (5 ท่าน x 8,000 บาท) 5            8,000         บาท/คน 40,000            เมษายน 64 - มีนาคม 65 (ปีงบประมาณ 2564 - 2566)
 - ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน 3 3       3            240           บาท/คน/วัน 2,160             ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
(240 บาท x 3 คน x 3 วัน) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 - ค่าท่ีพัก (1,200 บาท x 3 คืน x 5 ท่าน 1 5            3         คืน 1,200         บาท/คน/คืน/คร้ัง 18,000            1.เม่ือส้ินสุดโครงการ สถาบันเกิดศูนย์ฝึกอบรมศัลยแพทย์
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x 1 คร้ัง) ทรวงอก/บุคลากรทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพ่ือพัฒนา
 - ค่ายานพาหนะรับจ้าง (สนามบิน-สถานท่ีศึกษา 1,840         บาท 1,840             ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาโรคหัวใจ ก้าวสู่
ดูงาน/อบรม) ความเป็นเลิศ
 - ค่าศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศ 112,000          2.สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่
(4 คร้ัง x 112,000 บาท) ในการดูแล ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันช้ันน า

รวมเป็นเงิน 4 112,000     บาท/คร้ัง 448,000         ระดับนานาชาติกับศัลยแพทย์ทรวงอกในเครือข่าย ร่วมกันดูแล
5.ค่าท่ีพักและอาหารผู้เข้าฝึกอบรม ผู้ป่วยโรคหัวใจ ไปสู่ภูมิภาค
5.1ค่าท่ีพักของผู้เข้าอบมรมจากต่างประเทศ 3.พัฒนาหลักสูตรอบรม ให้สถาบันมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ
 - ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ 90 500           บาท/วัน 45,000            และมีศัลยแพทย์ทรวงอกหรือบุคลากรทางการแพทย์ต่างชาติ
ระยะเวลา <3 เดือน (90 วัน x 500 บาท) เข้ารับการอบรมมากข้ึน
(วันละ 500 บาท) เป็นเงิน 45,000 บาท 4.ขยายโอกาสทางการศึกษา ความเป็นเลิศทางการรักษา
 - ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ 500           บาท/วัน 90,000            โรคหัวใจและหลอดเลือด สู่ รพ.เครือข่ายโรคหัวใจในส่วนภูมิภาค
ระยะเวลา <6 เดือน (180 วัน x 500 บาท) 180 เพ่ือความเท่าเทียม เพ่ือผู้ป่วยให้ได้รับโอกาสทางเลือกในการ
 - ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ 360 500           บาท/วัน 180,000          ดูแลรักษาโรคหัวใจได้ดีย่ิงข้ึน
ระยะเวลา <1 ปี (360 วัน x 500 บาท)
5.2ค่าใช้จ่ายค่าอาหารผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ
 - ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ 60 100           บาท/วัน 6,000             
ระยะเวลา <3 เดือน (20 วันท าการต่อเดือน)
(60 วัน x 100 บาท)
 - ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ 120 100           บาท/วัน 12,000            
ระเวลา <6 เดือน (20 วันท าการ ต่อเดือน)
(120 วัน x 100 บาท)
 - ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ 240 100           บาท/วัน 24,000            
ระยะเวลา <1 ปี (20 วันท าการต่อเดือน)
(240 วัน x 100 บาท)

รวมเป็นเงิน 357,000         

6.ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ
ในประเทศ 2 คร้ัง/คน 
ค่าลงทะเบียน Pre Congress 5,000 บาท/3คน 3             3            5,000         บาท/คน 15,000            
ค่าลงทะเบียน Main Congress 15,000บาท/3คน 3             3            15,000       บาท/คน 45,000            

รวมเป็นเงิน 60,000           

75.โครงการ รับฝึกอบรมศัลยแพทย์ทรวงอก 1,917,600      เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
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นานาชาติ (หลักสูตร 2 ปี) CCIT Advanced ด้วยสถาบันโรคทรวงอกเป็นสถาบันเฉพาะทาง ท่ีมีความเป็นเลิศ
International Fellowship in Cardiac Surgery ด้านการรักษาดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดและปอดระดับ
Program (ปีงบประมาณ 2564) ตติยภูมิ และในการดูแลรักษาโรคหัวใจ หลอดเลือดและปอด
:สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ 30930 ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของศัลยแพทย์ทรวงอก
    ในประเทศ ก้าวสู่ระดับนานาชาติ มีความจ าเป็นท่ีจะได้รับการส่งเสริม
1.บรรยาย (Lecture) ประกอบการผ่าตัด 12 20       ชม. 2,500         บาท/เดือน/ชม. 600,000         ผลักดันการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เชิงปฏิบัติการ (Live Case) ทางวิชาการกับนานาชาติ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียน
(20 ชม. x 2,500 บาท x 12 เดือน) เรียนรู้ ท้ังด้านความรู้ ทัศนคติ ทักษะการเรียนการสอน
2.บรรยายภาษาอังกฤษ (Lecture) ประกอบส่ือ 12 15       ชม. 2,500         บาท/เดือน/ชม. 450,000         อย่างต่อเน่ือง เพ่ิมโอกาสการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันต้นแบบ
วีดีทัศน์ (VDO) การผ่าตัด/วิชาการท่ีเก่ียวข้อง ทางวิชาการข้ันสูง ในเร่ืองความเช่ียวชาญเฉพาะทาง อาทิ
กับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ Open Heart โดยเฉพาะการผ่าตัดซ่อมแซม
(15 ชม. x 2,500 บาท x 12 เดือน) ล้ินหัวใจรูมาติคน้ัน
3.บรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์
(Live Case Workshop) 1.ผลักดันสถาบันโรคทรวงอกต่อเน่ือง เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3.1 Live Case Workshop ในสถาบัน 2 คร้ัง/ปี ทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2.พัฒนาศูนย์การฝึกอบรม เพ่ือจัดการอบรม เรียนรู้ในการดูแล
(Live Case Workshop) 2 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน รักษาผู้ป่วย โรคหัวใจ อย่างต่อเน่ือง
เป็นเงิน 195,600 บาท ดังน้ี 3.สร้างเครือข่าย น าองค์ความรู้ระดับนานาชาติ และนวัตกรรม
 - ค่าสมนาคุณวิทยากร การผ่าตัดสาธิตเชิงปฏิบัติ 3 7         ชม. 2,500         บาท/คน/วัน 52,500            การรักษาสู่ภูมิภาคตามเขตสุขภาพ
(2,500 บาท x 7 ชม. x 3 วัน) 4.ประสานความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์จาก
 - ค่าสมนาคุณ การตรวจคล่ืนสะท้อนหัวใจ 3 4         ชม. 2,500         บาท/คน/วัน 30,000            สถาบันช้ันน าระดับนานาชาติกับศัลแพทย์ทรวงอกในเครือข่าย
หัวใจทางหลอดอาหาร Transesophageal 5.ส่งเสริมความรู้ให้กับแพทย์ต่างประเทศในการดูแลรักษาผู้ป่วย
Echocardiogram (TEE) โรคหัวใจ เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระดับนานาชาติ
(2,500 บาท x 4 ชม. x 3 วัน) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 1 30          3         วัน 100           บาท/คน/วัน/คร้ัง 9,000             บุคลากรภายนอก ประกอบด้วย
(100 บาท x 30 คน x 1 คร้ัง x 3 วัน) ศัลยแพทย์ทรวงอก จากต่างประเทศ จ านวน 1 คน
 - ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและคณะท างาน 2 30          3         วัน 35             บาท/คน/วัน/คร้ัง 6,300              - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
(35 บาท/ม้ือ x 30 คน x 2 คร้ัง x 3 วัน) 97,800            จากต่างประเทศ
 - ค่าจัดประชุมในสถาบัน (2 คร้ัง x 97,800 บาท)  - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา

รวมเป็นเงิน 2 97,800      บาท/คร้ัง 195,600         สถาบันโรคทรวงอก, โรงพยาบาลในเครือข่ายของสถาบัน
3.2 Live Case Workshop ภายนอกสถาบัน  โรคทรวงอก, สถานท่ีจัดประชุมวิชาการ
3 คร้ัง/ปี (ไม่มีค่าใช้จ่าย **หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย กิจกรรมด าเนินงาน
รวมในข้อ 4**) 1.บรรยาย (Lecture) ประกอบการผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ
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4.ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการ (Live Case) 20 ช่ัวโมงต่อเดือน
เร่ืองการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด กับรพ. 2.บรรยาย (Lecture) ประกอบส่ือวีดีทัศน์ (VDO),การผ่าตัด/
เครือข่าย 4 คร้ัง/ปี วิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ 15ชม./เดือน
รายละเอียด ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการ 3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Live Case Workshop)
ในประเทศ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน วิทยากรพร้อม 4.ศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผ่าตัดหัวใจและ
ผู้เข้าอบรมรวม 5 ท่าน ค่าใช้จ่าย 1 คร้ัง หลอดเลือด กับรพ.เครือข่าย เพ่ือสร้าง ขยายความเป็นเลิศ
เป็นเงิน 112,000 บาท มีรายละเอียด ดังน้ี สู่ส่วนภูมิภาค
 - ค่าสมนาคุณวิทยากรเช่ียวชาญ บรรยายประกอบ 20       ชม. 2,500         บาท/ชม. 50,000            5.หลังเข้ารับการอบรมดูงาน ประเมินหลักสูตร เพ่ือพัฒนาศูนย์
การผ่าตัดเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ความเป็นเลิศสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
(20 ชม. x 2,500 บาท) ระยะเวลาด าเนินการ
 - ค่าเคร่ืองบินไป-กลับ (5 ท่าน x 8,000 บาท) 5            8,000         บาท/คน 40,000            เดือนเมษายน 2564-มีนาคม 2566
 - ค่าเบ้ียเล้ียงคณะท างาน 3 3       3            240           บาท/คน/วัน 2,160             ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
(240 บาท x 3 คน x 3 วัน) ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
 - ค่าท่ีพัก (1,200 บาท x 3 คืน x 5 ท่าน 1 5            3         คืน 1,200         บาท/คน/คืน/คร้ัง 18,000            1.เม่ือส้ินสุดโครงการ สถาบันเกิดศูนย์ฝึกอบรมศัลยแพทย์
x 1 คร้ัง) ทรวงอก/บุคลากรทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ เพ่ือพัฒนา
 - ค่ายานพาหนะรับจ้าง (สนามบิน-สถานท่ีศึกษา 1,840         บาท 1,840             ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สาขาโรคหัวใจ ก้าวสู่ความ
ดูงาน/อบรม) เป็นเลิศ
 - ค่าศึกษาดูงาน/อบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศ 112,000          2.สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่
(4 คร้ัง x 112,000 บาท) ในการดูแล ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันช้ันน า

รวมเป็นเงิน 4 112,000     บาท/คร้ัง 448,000         ระดับนานาชาติกับศัลยแพทย์ทรวงอกในเครือข่าย ร่วมกับการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ไปสู่ภูมิภาคและนานาชาติ

5.ค่าท่ีพักและอาหารผู้เข้าฝึกอบรม 3.พัฒนาหลักสูตรอบรมการผ่าตัดเช่ียวชาญข้ันสูง เฉพาะทาง
5.1ค่าท่ีพักผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ 12       เดือน 15,000       บาท/เดือน 180,000          ด้านซ่อมล้ินหัวใจ ให้สถาบันมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ
(15,000 บาท/เดือน x 12 เดือน) และมีศัลยแพทย์ทรวงอกหรือบุคลากรทางการแพทย์ต่างชาติ
5.1ค่าใช้จ่ายค่าอาหารผู้เข้าอบรมจากต่างประเทศ 240     วันท าการ 100           บาท/วัน 24,000            เข้ารับการอบรมมากข้ึน
(240 วันท าการ/ปี x 100 บาท) 4.ขยายโอกาสทางการศึกษา ความเป็นเลิศทางการรักษา

รวมเป็นเงิน 204,000         โรคหัวใจและหลอดเลือด สู่รพ.เครือข่ายโรคหัวใจในส่วน
6.ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าร่วมประชุมระดับ ภูมิภาค เพ่ือความเท่าเทียม เพ่ือผู้ป่วยให้ได้รับโอกาสทางเลือก
นานาชาติในประเทศ 2 คร้ัง/คน ในการดูแลรักษาโรคหัวใจได้ดีย่ิงข้ึน
ค่าลงทะเบียน Pre Congress 1             5,000         บาท 5,000             
(5,000 บาท x 1 คน)
ค่าลงทะเบียน Main Congress 1             15,000       บาท 15,000            
(15,000 บาท x 1 คน)
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

รวมเป็นเงิน 20,000           
7.หลังเข้ารับการอบรม ประเมินหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศสาขาดรคหัวใจและ
หลอดเลือด

ชมรมแสงธรรม 207,880         
76.โครงการ "คุณธรรมน าชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง" 16,300           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
ปีงบประมาณ 2564 ชมรมแสงธรรม สถาบันโรคทรวงอก มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
:ชมรมแสงธรรม30047 องค์กร เพ่ือให้บุคลากรร่วมมือกันท างานเป็นทีม ช่วยเหลือ
    ในประเทศ เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เสริมสร้างความสามัคคี มีสุขภาพกาย-ใจ
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 3        3            3         ชม. 1,200         บาท/คน/ชม. 10,800            ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและ
(1,200 บาท x 3 ช่ัวโมง x 3 คน) สังคม หมู่คณะและสังคม ฟ้ืนฟูพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน การด ารง
2.ค่าอาหารว่าง (100 คน x 35 บาท) 100         100        35             บาท/คน 3,500             ชีวิตประจ าวันและความเข้าใจซ่ึงกันและกันอย่างถูกต้อง
3.ค่าอุปกรณ์การอบรม 2,000         บาท 2,000             วัตถุประสงค์

1.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสภาวะจิตท่ีเข้มแข็ง
2.เพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หมู่คณะและสังคม
3.เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน การด ารงชีวิตประจ าวัน
4.เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 100 คน ประกอบด้วย
บุคลากรทุกหน่วยงานในสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก
กิจกรรมด าเนินงาน
1.น าเสนอหลักคุณธรรมน าคุณภาพชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง
2.วิธีการน าคุณธรรมมาประยุกต์ใช้
ระยะเวลาด าเนินการ
อบรม 3 ช่ัวโมง
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.เกิดผลสัมฤทธ์ิในการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน การด ารง
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

ชีวิตประจ าวัน
2.เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หมู่คณะและสังคม
3.เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

77.โครงการ "พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยการ 72,180           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
บริหารจิต" ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้เกิดความคิด และกระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง สร้างสรรค์อยู่บน
:ชมรมแสงธรรม30047 พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตใจท่ีพร้อมจะให้
    ในประเทศ การบริการได้ตลอดเวลา
1.ค่าอาหาร (30 คน x 250 บาท x 3 วัน) 3 30           30          250           บาท/คน/วัน 22,500            วัตถุประสงค์
2.ค่าวิทยากรภาคเอกชน 1.เพ่ือพัฒนาจิตใจของบุคลากร
(1,200 บาท x 7 ชม. x 3 วัน) 3 7         ชม. 1,200         บาท/วัน/ชม. 25,200            2.เพ่ือให้บุคลากรทางการพยาบาลท างานและอยู่ร่วมกันอย่างมี
3.ค่าเช่าท่ีพัก (30 คน x 100 บาท x 2 วัน) 2 30           30          100           บาท/คน/วัน 6,000             ความสุข
4.ค่าเช่ายานพาหนะรวมน้ ามัน 2 3         คัน 3,000         บาท/วัน/คัน 18,000            3.เพ่ือให้บุคลากรได้พักผ่อนและสงบจิตใจ พร้อมท่ีจะท างาน
(3 คัน x 2 วัน x 3,000 บาท) อย่างมีสติและมีประสิทธิภาพ
5.ค่าผ่านทางพิแศษ (3 คัน x 80 บาท x 2 เท่ียว) 2 3         คัน 80             บาท/เท่ียว/คัน 480                4.เพ่ือให้บุคลากรมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ในการท างาน เห็นความ
. ส าคัญของงานทุกอย่าง พัฒนาอารมณ์ (EQ)

กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 30 คน ประกอบด้วย
บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอก
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
ส านักสงฆ์/วัด ท่ีสอนปฏิบิธรรม
กิจกรรมด าเนินงาน
1.บรรยาย
2.การฝึกปฏิบัติ
3.การสนทนาธรรม
ระยะเวลาด าเนินการ
จ านวน 3 วัน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาจิตใจ และท างาน
อย่างมีความสุข
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หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

2.บุคลากรท่ีมีความพร้อมในการท างาน ท างานเป็นทีมได้ดี
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

78.โครงการ "การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม" 119,400         เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
พ.ศ. 2564 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันโรคทรวงอก
:ชมรมแสงธรรม30047 ด ารงอยู่เพ่ือให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีผลกระทบ
    ในประเทศ จนสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ
1.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 12 2        2            3         ชม. 1,200         บาท/คน/คร้ัง/ชม. 86,400            ท างานอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพต่อไป
(1,200 บาท x 3 ชม. x 12 คร้ังๆ ละ 2 คน) วัตถุประสงค์
2.ค่าอาหารว่าง 600 คนๆ ละ 35 บาท 600         600        35             บาท/คน 21,000            1.เพ่ือพัฒนาจิตใจของบุคลากร
3.ค่าอุปกรณ์การอบรม 12 คร้ังๆ ละ 1,000 บาท 12 1,000         บาท/คร้ัง 12,000            2.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร

3.เพ่ือให้บุคลากรมีการฝึกจิต พร้อมท่ีจะปฏิบัติตนอย่างมีสติ
และมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 600 คน ประกอบด้วย
บุคลากรในสถาบันคร้ังละ 50 คน จ านวน 12 คร้ัง
 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
 - บรรยายธรรม
 - ปฏิบัติสมาธิ
 - การอภิปราย
ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนะล 1 คร้ัง รวม 2 คร้ัง
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ
1.บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ
2.บุคลากรท างานอย่างมีความสุข
3.บุคลากรมีความพร้อมในการท างาน
4.บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

เพ่ิมโครงการ
1.กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 41,880           
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

1.1กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 41,880           
 - งานคุ้มครองจริยธรรม 41,880           
79.โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพ 21,000           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
คุณภาพการบริหารจัดการท่ีดีและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ภารกิจด้านอ านวยการ สถาบันโรคทรวงอก มีภารกิจหลักในการ

ในการปฏิบัติงาน" ภารกิจด้านอ านวยการ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาระบบงานบริหารจัดการหน่วยงาน
สถาบันโรคทรวงอก ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ภารกิจ เช่น กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานการเงิน
 : งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 และบัญชี กลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
    ในประเทศ ยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม

ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องและมี - ค่าอาหารว่างส าหรับวิทยากร คณะท างาน 50           50          12       ม้ือ 35             บาท/คน 21,000            ประสิทธิภาพตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
และผู้เข้าอบรม ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์สถาบันโรคทรวงอกและ
(50 คน x 12 คร้ัง x 35 บาท) กรมการแพทย์

วัตถุประสงค์
 - เพ่ือให้บุคลากรรู้และเข้าใจโครงสร้างทางกายภาพและ
การบริหารของสถาบันท าให้สามารถน ามาวางแผนการท างาน
ให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร
ของสถาบัน ท าให้บุคลากรเกิดความม่ันใจในการท างาน
ว่าเม่ือเกิดปัญหาสามารถปรึกษาผู้บริหารได้โดยตรง
กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภท ก./ข. หรือบุคคลภายนอก)
 - ประเภท ข.  จ านวน 50 คน ประกอบด้วย
รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงาน
และบุคลากรภายใต้ภารกิจ ด้านอ านวยการและผู้เก่ียวข้อง

 - จังหวัด/เขตพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย ......
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
 - จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี
กิจกรรมด าเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาด าเนินการ
 - เดือนตุลาคม 63 - กันยายน 64 (1 คร้ัง/เดือน = 12 คร้ัง/ปี
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
เชิงปริมาณ
 - ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ≥ 80 %
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เอกสารหมายเลข 12

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก
 คณะ
ผู้จัด

 วิทยากร รวม จ านวน
หน่วย
นับ

 อัตรา
ค่าใช้จ่าย

หน่วย
นับ

ราชการ เอกชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ
(ใส่เคร่ืองหมาย  

  √  ) ค าช้ีแจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)คร้ัง/รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
 ระบุจ านวน /

หน่วยนับ
 อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ัง

รวมเงิน
(บาท)

เชิงคุณภาพ
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ≥ 80 %
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ/ประชาชนได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองแนวทาง
การพัฒนาด้านต่างๆในการปฏิบัติงานและด าเนินการตามนโยบาย

ของสถาบันโรคทรวงอกได้ถูกต้องอย่างมีมาตรฐานย่ิงข้ึน
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์สถาบันโรคทรวงอก
และตามยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์

80.โครงการอบรมสัมมนาการบริหารงานพัสดุ 20,880           เหตุผลความจ าเป็น (แบบย่อ)
"เทคนิคการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ เป็นกระบวนการท่ีมีความยุ่งยาก
หน่วยงานของรัฐ" สถาบันโรคทรวงอก ประจ าปี สลับซับซ้อน ยุ่งยาก และหลักการจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนเพ่ือให้
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศและ
 : งานคุ้มครองจริยธรรม 30912 กระแสโลกาภิวัฒน์ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนใหม่อยู่ตลอดเวลา
    ในประเทศ การบริหารงานพัสดุจึงเป็นงานท่ีแตกต่างจากงานธุรการท่ัวไป
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 2        2            6         ชม. 600           บาท/คน/ชม. 7,200             โดยส้ินเชิง ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัสดุท้ังหมด จ าเป็นจะต้องรอบรู้
(2 คน x 6 ชม. x 600 บาท) ระเบียนกลางรวมท้ังจ าเป็นต้องสืบรู้ศึกษากระบวนงานร่วม
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