
เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

แผนงานพ้ืนฐานพัฒนาด้านสาธารณสุขและสรา้งเสรมิสุขภาพเชิงรกุ 10 2,681,520 0 0

ผลผลิต :  องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รบัการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด 10 2,681,520 0 0

กิจกรรม :  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 10 2,681,520 0

 - การเรยีนการสอนแพทย์เฉพาะทาง 0

0 0

0 0

2 15,000,000

140. โครงการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งการพัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานและการประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์

1 15,000,000     กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ หมั่นมี

140.1 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแบบสุ่มปกปดิเปรยีบเทียบระหว่างการฉดียาชาบพิูวาเคนเข้าเยื่อบชุ่อง
ท้องรว่มกับยาไดโคลฟีแนคเข้ากล้ามเน้ือและการฉดียาชาบพิูวาเคนเข้าเยื่อบชุ่องท้องเพียงอย่างเดียว เพ่ือ
ลดอาการปวดภายหลัง การผ่าตัดการเปดิช่องท้อง ในผู้ปวุยมะเรง็นรเีวช

1 54,910           งานวิจัยทางการแพทย์ นพ.สุเพ็ชร ์ ทุ้ยแป ตค.60-
กย.61

140.2 โครงการวิจัย เรื่อง  ผลทางคลินิคของการบนัทึกการสบฟันออกมาปรบัแต่งนอกปาก ในการกลับมา
ตรวจตามระยะเวลาของผู้ปวุยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก

1 12,100           กลุ่มงานทันตกรรม พญ.ประพิณ  เปีย่มพริ้ง ตค.60-
กย.61

140.3 โครงการวิจัย เรื่อง ค่าความเปลี่ยนแปลงระหว่างวันของระดับ N-terminal pro-B-type 
natriuretic peptide ในคนปกติ

1 198,000          กลุ่มงานอายุรศาสตร์  นพ.สุรพันธ์  พงศ์สุธนะ
ตค.60-
กย.62

140.4 โครงการวิจัย เรื่อง เพ่ือเปรยีบเทียบการหาต่อมน้้าเหลืองที่ถูกลุกลามด้วยมะเรง็โดยการใช้สาร 
indocyanine green fluorescence และ การฉดีสาร 99m Tc ในมะเรง็ผิวหนังบรเิวณรยางค์ 1 8,500             กลุ่มงานศัลยศาสตร์  นพ.กฤษณ์  ศิรปิณุย์

ตค.60-
กย.63

140.5 โครงการวิจัย เรื่องความแม่นย้าของการประยุกต์ sentinel node biopsy โดยใช้ issosulfan blue
 ในผู้ปวุยมะเรง็ช่องปากระยะเริ่มแรก เพ่ือการวินิจฉยัการแพรก่ระจายต่อมน้้าเหลือง 1 162,650          กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก  พญ.สมจินต์  จินดาวิจักษณ์

ตค.60-
กย.64

140.6 โครงการวิจัย เรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อปรมิาณรงัสีเฉลี่ยที่ต่อมน้้านมจากการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมด้วย
เครื่องดิจิทัลแมมโม กราฟฟ่ี ในโรงพยาบาลราชวิถี 1

14,850
 กลุ่มงานรงัสีวิทยา  นส.สุณี  ล้า้เลิศเดชา

ตค.60-
กย.61

140.7 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความแตกต่างของค่า Left ventricular ejection fraction ที่ได้จาก
การตรวจ Two-dimensional transthoracic echocardiography และการตรวจ myocardial 
perfusion scintigraphy โดยใช้โปรแกรม ๒ ชนิดประมวลผล

1 17,600  กลุ่มงานรงัสีวิทยา  นางศิรวิรรณ  ศรใีส
ตค.60-
กย.61

140.8 โครงการวิจัย เรื่อง ความชุกและปจัจัยที่มีผลต่อค่าความยืดหยุ่นของตับต่อการดูแลรกัษาผู้ปวุยไวรสั
ตับอักเสบบเีรื้อรงัใน  เวชปฏบิตัิที่โรงพยาบาลราชวิถี 1 27,500  กลุ่มงานอายุรศาสตร์ นพ.อภเิชษฐ์ ศิรนิวเสถียร

ตค.60-
กย.61

140.9 โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุนของการใช้ตัวกรองสา้หรบัฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม

1 111,100  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  นางพิจิตรา ทูลมาลา
ตค.60-
กย.61

140.10 โครงการวิจัย เรื่อง ปจัจัยของการแพ้สารทึบรงัสีชนิดไม่แตกตัวในระยะเฉยีบพลัน  
ของผู้ปวุยที่มาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์โรงพยาบาลราชวิถี

1 107,200 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางสาวอัมพร  หาญประสิทธิ์ธาดา
30.11.60 พ.ย.60

-ธ.ค.62
140.11 โครงการวิจัย เรื่องผลของการใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความรว่มมือในการปอูงกันการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลราชวิถี

1 67,540 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางสาวค้าพอง  ค้านนท์ 4.12.60 ตค.60-
กย.61

140.12 โครงการวิจัย เรื่องการทดสอบประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉยัเชื้อวัณโรคด้วยชุดน้้ายา AnyplexTM
 MTB/NTM Detection จากสิ่งส่งตรวจของผู้ปวุยในโรงพยาบาลราชวิถี

1 61,100 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นางสาวสุชาดา  สุพรรณพยัคฆ์ 27.12.60
ม.ค.60 -
ม.ิย.62

140.13 โครงการวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมขับเคลื่อนการสรา้งสรรค์งานวิจัยสู่องค์กรแห่งความเปน็เลิศ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

1 56,100 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ หมั่นมี 27.12.60
ม.ค.60 -
ก.ย.61

140.14 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาค่าการกรองของไตโดยใช้ Serum Cystatin-c เหมาะสมในกลุ่ม
ประชากรสูงอายุและมวลกล้ามเน้ือน้อย เมื่อเทียบกับการตรวจค่าการกรองของไตโดยใช้ค่า Serum 
Creatinine

1 121,900 กลุ่มงานอายุรศาสตร์ รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 27.12.60
ม.ค.61-
ก.ย.61

140.15 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรยีบเทียบการให้สารน้้า lactated Ringer solution ในขนาดปกติ
เทียบกับการให้ lactated Ringer solution ในขนาดสูงเพ่ือปอูงกันภาวะตับอ่อนอักเสบจากการท้า
หัตถการผ่านทางท่อทางเดินน้้าดี

1 199,860 กลุ่มงานอายุรศาสตร์ นพ.อภเิชษฐ์ ศิรนิวเสถียร 28.ธค.60
ธ.ค.60-
ก.ย.62

140.16 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางสา้หรบัพยาบาลวิชาชีพใน
การดูแลผู้ปวุยในระยะวิกฤตหลังได้รบัการผ่าตัดผ่านกล้อง

1 139,300 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางสุธาสินี  ปวงฟู 8.01.61
ม.ค.61-
ธ.ค61

140.17 โครงการวิจัย เรื่อง ศึกษาเปรยีบเทียบผลการผ่าตัดไทรอยด์ออกทั้งต่อม  ระหว่างวิธีการผ่าตัดส่อง
กล้องผ่านทางรกัแรท้ั้งสองข้างและวิธีผ่าตัดผ่านแผลที่คอปกติ

1 8,500 กลุ่มงานศัลยศาสตร์ นพ.พุทธิพร  เย็นบตุร 8.01.61
ม.ค.61 - 
ก.ย.62

140.18 โครงการวิจัย เรื่อง พัฒนารปูแบบการนิเทศทางคลินิกต่อการเกิดแผลกดทับของผู้ปวุย และความ
พึงพอใจต่อการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลราชวิถี

1 50,600

140.19 โครงการวิจัย เรื่อง ผลการดูดระบายหนองที่ก้นรว่มกับการให้ยาปฏชิีวนะในคนที่เปน็ฝีที่ก้น  ณ  
โรงพยาบาลราชวิถี

1  8,500

140.20 โครงการวิจัย เรื่อง การตรวจวัดค่าอะซิโตนในลมหายใจในการวินิจฉยัภาวะเลือดเปน็กรดจากคีโตน
จากเบาหวานแบบพหุสถาบนั

1 15,400 กลุ่มงานอายุรศาสตร์ นพ.สถิต  นิรมิตรมหาปญัญา 26 .01. 61
ม.ค.61-
ก.ย.62

140.21 โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการให้ความรู้โดยการใช้สังคมออนไลน์ในผู้ปวุยโรคมะเรง็ที่โรงพยาบาล
ราชวิถี

1 17,600 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางอรวรรณ  วงศ์ษา 26.01.61
ม.ค.61-
ก.ย.62

140.22 โครงการวิจัย เรื่อง ความชุกและปจัจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเหน่ือยล้าในการท้างานของแพทย์ประจ้า
บา้น โรงพยาบาลราชวิถี

1 24,500 กลุ่มงานจิตเวช พญ.จามร ี ณ บางช้าง 24 มค. 61
ม.ค.61-
ก.ย.62

140.23 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปรมิาตรชั้นคอรอยด์ในผู้ปวุยโรคตาอักเสบชนิด 
Vogt-Koyagi-Harada

1 8,500 กลุ่มงานจักษุวิทยา นพ.สุขุม  ศิลปอาชา 25 มค. 61
ม.ค.61-
ธ.ค.61

140.24 โครงการวิจัย เรื่อง ความชุกและปจัจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดพังผืดในตับในผู้ปวุยข้ออักเสบรมูา
ตอยด์ที่ได้รบัยาเมทโทรเทรกเซท

1 235,400 กลุ่มงานอายุรศาสตร์ นพ.กิตติ ชื่นยง 13.2.61
ม.ค.61-
ก.ย.62

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รบัการศึกษาวิจัย

กิจกรรม : ศึกษา  วิจัย ประเมิน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์  (งบรายจ่ายอ่ืน)

 - วิจัย วช./ไม่วช. (สถาบนัวิจัยแห่งชาต)ิ

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน : ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนา

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 1 โรงพยาบาลราชวิถี
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(เสนอโครงการ)
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เงินอ่ืนๆ
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(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

โครงการ
ผูกพันป6ี1  3.34 โครงการวิจัย เรื่อง ผลการดูดระบายหนองที่ก้นรว่มกับการให้ยาปฏชิีวนะในคนที่เปน็ฝีที่ก้น 1

โครงการ
ผูกพันป6ี1

3.45 โครงการวิจัย เรื่อง ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปวุยมะเรง็วัยสูงอายุที่ได้รบัยาเคมีบา้บดั
แบบ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ

1

140.25 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารปูแบบการให้ความรู้ด้านโภชนาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดของผู้ปวุยเบาหวาน

1 45,100 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ดร.จารวุรรณ หมั่นมี 8.มีค.61
กพ61-
กย61

140.26 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการรกัษาจอประสาทตาหลุดลอกโดยการผ่าตัดใช้ยางซิลิโคนหนุน
โดยไม่ใช้การรกัษาที่รอยฉกีขาดของจอประสาทตา

1 8,500 กลุ่มงานจักษุวิทยา นพ.ไพศาล รว่มวิบลูย์สุข 8 มีค 61
มีค61-
กย61

140.27 โครงการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของพยาธิคลินิกและ PD-L1ในมะเรง็เยื่อบโุพรงมดลูก 1 495,410 กลุ่มงานสุตินรเีวชศาสตร ์โรงพยาบาลราชวิถี พญ.จิติมา ติยายน 8 มีค 61
กพ61-
กย62

140.28 โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ยานอกบญัชียาหลักแห่งชาติของผู้ปวุยนอกสิทธิสวัสดิการข้าราชการ
ในโรงพยาบาลราชวิถี

1 36,600           กลุ่มงานเภสัชกรรม 
นางสาวรชันีวรรณ พุ่มบวั 12 มีค 61 กพ61-

กย61
140.29 โครงการวิจัย เรื่อง ความคุ้มค่าในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนผ่านทางกล้อง
เปรยีบเทียบกับการผ่าตัดแบบใช้กล้องจุลทรรศน์และการผ่าตัดแบบมาตรฐานในผู้ปวุยโรคหมอนรองกระดูก
สันหลังเคลื่อน

1 80,850           กลุ่มงานออรด์ธปดิิกส์
นายแพทยืพรภวิษญ ื ศรภีริมย์ 12 มีค 61 กพ61-

ธค61

 140.30 โครงการวิจัย เรื่อง ค่ามาตรฐานระดับไทรอยด์ฮอรโ์มนแต่ละไตรมาสในหญงิตั้งครรภช์าวไทย 1 263,400         กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์
รศ.นพ.เอกชัย  โควาวิสารชั 12 มีค 61 มีค61-

กย62
140.31 โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้สื่อวีดีทัศน์ในการเตรยีมความพรอ้มของผู้ปวุยที่มารบับรกิารส่อง
กล้องตรวจทางเดินหายใจ

1 50,600           กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
นางกัลยา  อัครสุขบตุร 15 มีค 61 มีค 61 - 

กย 62

1

A A1 โครงการวิจัย เรื่อง ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ารบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะ Febrile 
neutropenie ในผู้ปวุยมะเรง็ต่อมน้้าเหลืองชนิด non Hodgkin lymphoma หลังได้รบัเคมีบา้บดัสูตร 
CHOP

1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์ พญ.กาญจนารฐั  พัฒนาโภคินสกุล
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A2 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษากายวิภาคของเส้นประสาทรบัความรู้สึกส่วนตื้นของเส้นประสาทเรเดียลและ
เส้นประสาทรบัความรู้สึกอัลนา 1 8,500            กลุ่มงานออรโ์ธปดิิกส์  นพ.ครสิ  ผลประเสรฐิ

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A3 โครงการวิจัย เรื่อง ความแม่นย้าของซีรั่มกาแลกโตแมนแนนในการวินิจฉยัโรคติดเชื้อราแอสเปอจิลลัส
แบบลุกลามในผู้ปวุยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลล์ต่้า ในโรงพยาบาลราชวิถี 1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์  พญ.อภชิญา  วงศ์เมฆ

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A4 โครงการวิจัย เรื่อง ความชุกและปจัจัยที่สัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะระดับน้้าตาลในโลหิตสูงเกินเกณฑ์ปกติ
จากการได้รบัยาคอรต์ิโคสเตียรอยด์ของผู้ปวุยในอายุรกรรม ที่ไม่ได้รบัการวินิจฉยัโรคเบาหวานก่อนหน้า 1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์  นพ.ธณัติ  อุ่นสินมั่น

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A5 โครงการวิจัย เรื่อง ผลของคุณภาพการนอนที่ไม่ดีต่อโรคปวดศรษีะปฐมภมูิในนักศึกษาแพทย์
มหาวิทยาลัยรงัสิต

1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์  พญ.ขวัญใจ  ค้าหุ่ง
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A6 โครงการวิจัย เรื่อง ความชุกและปจัจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของระดับน้้าตาลในผู้หญงิหลัง
คลอดที่เคยได้รบัการวินิจฉยัเบาหวานขณะตั้งครรภต์ามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.๒๕๕๖

1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์  พญ.วนัสรนิทร ์ พรพชร
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A7 โครงการวิจัย เรื่อง ปจัจัยเสี่ยงที่ช่วยพยากรณ์ความจ้าเปน็ในการรกัษาเบาหวานขณะตั้งครรภด์้วย
อินซูลินในโรงพยาบาลราชวิถี

1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์  พญ.ยุคนธร  ท่าพิมาย
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A8 โครงการวิจัย เรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อการก้าเรบิเฉยีบพลันในผู้ปวุยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรงั ที่ได้รบัการรกัษา
โดยการนอนโรงพยาบาลราชวิถี

1 8,500             กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ  พญ.มันธนี จันทพัฒน์
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A9 โครงการวิจัย เรื่อง ความน่าเชื่อถือของการวัด anteversion เบา้ข้อสะโพกเทียมโดยใช้วิธีของ Mehmet
1 8,500            กลุ่มงานออรโ์ธปดิิกส์  นพ.พงศ์รพี  พงศ์วิวัฒน์

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A10 โครงการวิจัย เรื่อง ค่าปกติของการวัดมุมระหว่างปากมดลูกกับมดลูก ด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูงทางช่อง
คลอด ในช่วงอายุครรภ ์๑๖ – ๒๔ สัปดาห์

1 8,500             กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์  พญ.ตฤณญา  ไชยวงศา
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A11 โครงการวิจัย เรื่อง ความชุกของโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารตีีบตันในผู้ปวุยที่รบัการฉดีสีหลอดเลือด
หัวใจเพ่ือเตรยีมการผ่าตัดเส้นเลือดแดงเอออรต์าโปงุพองในโรงพยาบาลราชวิถี

1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์  นพ.สุรยิะ  อุยตระการ
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A12 โครงการวิจัย เรื่อง ผลของดัชนีมวลกายของมารดาต่อระดับแมกนีเซียมในกระแสเลือด ในมารดาที่มี
ภาวะครรภพิ์ษชนิดรนุแรง ที่ได้รบัแมกนีเซียมซัลเฟตทางหลอดเลือดด้าเพ่ือปอูงกันภาวะชักจากครรภเ์ปน็พิษ 1 8,500             กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์  นพ.ธนาวุฒิ  ศรสีุข

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A13 โครงการวิจัย เรื่อง การท้านายรอยโรคมะเรง็ปากมดลูกด้วยการย้อม p16 ในโรงพยาบาลราชวิถี
1 37,700            กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์  พญ.ทิพย์นาร ี จรญูวรรธนะ

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A14 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาอุบตัิการณ์และปจัจัยที่สัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะเส้นเลือดด้าเส้นใหญต่ีบ
ตันในผู้ปวุยที่ได้รบัการบา้บดัทดแทนไตด้วยสายฟอกเลือดชั่วคราว

1 75,000           กลุ่มงานอายุรศาสตร์  นพ.รฐัวีร ์ ปรชีาบรสิุทธิ์กุล
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A15 โครงการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Thyroid Stimulating Hormone ก่อนการผ่าตัด
ไทรอยด์กับผลการตรวจเน้ือเยื่อไทรอยด์หลังผ่าตัด

1 8,500             กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก  พญ.ปญัญา ตันเทอดทิตย์
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A16  โครงการวิจัย เรื่อง เปรยีบเทียบลักษณะทางคลินิกและระดับความรนุแรงของโรคตับค่ังไขมันที่ไม่ได้
เกิดจาก 
แอลกอฮอล์ในผู้ปวุยที่มีและไม่มีภาวะน้้าหนักเกินในประเทศไทย

1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์  พญ.ฐิติพร  ศรสีุข
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A17 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาหาค่าความสอดคล้องระหว่างการท้า อัลตราซาวน์ปอด (Lung 
ultrasonography :LUS) และ Bioelectrical impedance analysis (BIA) ในการประเมินภาวะน้้าท่วม
ปอดในกลุ่มผู้ปวุยที่ฟอกเลือดด้วยไตเทียมเปน็ประจ้า

1 61,520            กลุ่มงานอายุรศาสตร์  พญ.มนกานต์ โฆษิตชัยวัฒน์
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A18 โครงการวิจัย เรื่อง ระดับ International Normalized Ratio ที่เหมาะสมในผู้ปวุยภาวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะชนิดAtrial fibrillation ที่ไม่มีโรคลิ้นหัวใจ ที่ได้รบัยสา warfarin ในโรงพยาบาลราชวิถี

1 8,500             กลุ่มงานอายุรศาสตร์  นพ.วิศิษฎ ์ลีลาศวัฒนกิจ
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A19 โครงการวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของสตรทีี่นัดมาผ่าท้องท้าคลอดที่อายุ ๓๙ สัปดาห์ โดยศึกษาในกลุ่ม
มารดาที่เคยผ่าตัดคลอดมาแล้วหน่ึงครั้ง ในโรงพยาบาลราชวิถี 1 8,500             กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์  พญ.พุทธพร  โตวิวัฒน์

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A20 โครงการวิจัย เรื่อง ลักษณะทางคลินิกและผลลัพธ์ของการรกัษาในผู้ปวุยที่ได้รบัพาราเซตามอลเกิน
ขนาด

1 8,500             กลุ่มงานอายุรศาสตร์  พญ.ณัฐฐิญา ผลหมู่
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A21 โครงการวิจัย เรื่อง การบาดเจ็บต่อระบบทางเดินปสัสาวะในการผ่าตัดทางนรเีวช : การศึกษา
เปรยีบเทียบระหว่างการใส่และไม่ใส่สายสวนท่อไตก่อนการผ่าตัด

1 8,500             กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์  พญ.ณาตยา โกมาศกุลศักดิ์
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A22  โครงการวิจัย เรื่อง ปจัจัยที่สัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินอาหารที่เกิดขึ้นจาก
การใช้ยาต้านเกรด็เลือด 2 ชนิดคู่กันในผู้ปวุยโรคหัวใจขาดเลือดเฉยีบพลัน

1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์  นพ.ชยพล  ชีถนอม
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

 - หมวดเงินศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 2 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

A23  โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินกล่องจ้าลองการผ่าตัดถุงน้้าดีแบบส่องกล้อง แผนกศัลยกรรม
โรงพยาบาลราชวิถี

1 17,500            กลุ่มงานศัลยศาสตร์  พญ.พีรยา สุขเกษม
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A24 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาค่าการกรองของไตโดยใช้ Serum Cystatin-c เหมาะสมในกลุ่ม
ประชากรสูงอายุและมวลกล้ามเน้ือน้อย เมื่อเทียบกับการตรวจค่าการกรองไตโดยใช้ค่า Serum Cretinine 
(ยกเลิก)

1 86,440           กลุ่มงานอายุรศาสตร์  พญ.กุลวดี  พิเศษพิชญา
ต.ค.60 - 
ก.ย.61

A25 โครงการวิจัย เรื่อง ภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุในโรงพยาบาลราชวิถี
1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์  พญ.อภวิรรณ บญุมาชัย

พ.ย.60 - 
ก.ย.61

A26 โครงการวิจัย เรื่อง การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มเปรยีบเทียบผลระหว่างยาลาเบทาลอลละเฟนทานิล
สา้หรบัลดการตอบสนองของระบบไหลเวียนโลหิตต่อการใส่ท่อหายใจ ในกลุ่มผู้ปวุยความดันโลหิตสูง

1 14,660           กลุ่มงานวิสัญญวีิทยา พญ.ณัฏฐพร  คมวีระวงศ์
28.11.60 พ.ย.60 -

 ก.ย.62
A27 โครงการวิจัย เรื่อง รปูแบบการเต้นของหัวใจของทารกในครรภจ์ากการใช้ยาแมกนีเซียมซัลเฟตใน
หญงิที่มีครรภเ์ปน็พิษ (ยกเลิก)

1 8,500            กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์ พญ.วรลักษณ์  จักรานุกูล
29.11.60 พ.ย.60 - 

ก.ย.62
A28 โครงการวิจัย เรื่อง ความรว่มมือในการใช้ยาตามสั่งของผู้ปวุยโรคความดันโลหิตสูง ณ ห้องตรวจ
ผู้ปวุยนอกแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์ นพ.ณพล  ขา้สุข
30.11.60 พ.ย.60 - 

ก.ย.62
 A29 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรยีบเทียบผลวิเคราะห์การเดินระหว่างผู้ปวุยที่ได้รบัการผ่าตัดข้อเข่า
เทียมด้วยระบบคอมพิวเตอรน้์าวิถีโดยใช้ kinematic alignment กับ mechanical alignment

1 94,500           กลุ่มงานออรโ์ธปดิิกส์ นพ.พรธรรม  ชูศักดิ์ 14.12.60
ธ.ค.60-
ธ.ค.61

A30 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลการใช้ยา Octreotide เสรมิการรกัษาท่อน้้าเหลืองที่คอรั่ว
ภายหลัง
การผ่าตัดบรเิวณคอในโรงพยาบาลราชวิถี

1 27,924           กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก นพ.ภวันต์ วงศ์พยัคฆ์ 14.12.60
ธ.ค.60-
ธ.ค.61

A31 โครงการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้ปวุยมะเรง็กระเพาะปสัสาวะระยะลุกลามซ่ึงได้รบัการวินิจฉยัเปน็
ครั้งแรก ก่อนและหลังได้รบัการรกัษาโดยเคมีบา้บดัรอบที่ 3 ในหน่วยมะเรง็ โรงพยาบาลราชวิถี

1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์ พญ.พิชญานิน  อมรตระกูล
27.12.60 ม.ค61-

ก.ย.61
A32 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแบบสุ่มเพ่ือเปรยีบเทียบค่าดัชนีน้้าคร่า้หลังการเปลี่ยนท่าทางระหว่างท่า
น่ังและท่านอนตะแคงซ้าย

1 48,500           กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์ นพ.ถิรวัฒน์  โชติกิตติกุล
27.12.60 ม.ค61-

ธ.ค.61
A33 โครงการวิจัย เรื่องอุบตัิการณ์การส่องกล้องทางเดินน้้าดีและตับอ่อนซ้้า โดยไม่ได้วางแผนไว้ก่อน
ล่วงหน้าในผู้ปวุยที่เข้ารบัการรกัษาในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

1 12,900           กลุ่มงานศัลยศาสตร์ นพ.เกียรติภมูิ  ธรรมจรงุวงศ์
27.12.60 ม.ค.61 - 

ก.ย.62
A34 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรยีบเทียบประสิทธิผลการรกัษาของสูตรยา 10-day modified 
bismuth quadruple therapy กับสูตรยา 10-day standard concomitant therapyในการก้าจัดเชื้อ
เฮลิโคแบคเตอรไ์พโลไร

1 77,960           กลุ่มงานอายุรศาสตร์ พญ.กนกนันท์  หล่อกิตติวณิชย์
27.12.60 ม.ค.61 - 

ก.ย.62

A35 โครงการวิจัย เรื่อง ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการวินิจฉยัล่าช้าของผู้ปวุยมะเรง็ช่องปากในโรงพยาบาล
ราชวิถี

1 10,500           กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก นพ.ธราธิป  ลิขสิทธิพันธุ์
27.12.60 ธ.ค.60-

ธ.ค.61
 A36 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแบบสุ่มเปรยีบเทียบระหว่างการทาและไม่ทา povidone-iodine 
solution บรเิวณ vaginal trump ในระหว่างการผ่าตัดเพ่ือศึกษาภาวะไข้ของผู้ปวุยภายหลังการผ่าตัด
มดลูกออกทางหน้าท้อง

1 8,500            กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์ พญ.เบญญาภา  นามวงษ์
28.12.60 ธ.ค.60-

ธ.ค.61

A37 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความชุกของการเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูกและการวัดการ
ไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดแดงยูเทอรนีในสตรตีั้งครรภท์ี่มีภาวะถุงน้้าคร่า้แตกก่อนก้าหนด

1 67,900           กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์ พญ.พชรพร   ศรเีดช
28.12.60 ธ.ค.60-

ก.ย.62

A38 โครงการวิจัย เรื่อง สาเหตุของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในผู้ปวุยในโรงพยาบาลราชวิถี 1 8,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์ พญ.จิรารตัน์  แสงวงศ์
28.12.60 ธ.ค.600

-ก.ย.61
A39 โครงการวิจัย เรื่อง เรื่อง ความสอดคล้องของการประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดผู้ปวุยมะเรง็
ช่องปากระหว่างการใชv้ideo call  กับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

1 8,500            ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก นพ.วิรทุธิ์  เอ่ียมสหเกียรติ
28.12.60 ธ.ค.60-

ธ.ค.61
A40 โครงการวิจัยเรื่อง เรื่อง การศึกษาเพ่ือเปรยีบเทียบความถูกต้องแม่นย้าระหว่างการประเมินอาการโดย
ใช้คะแนนแบบประเมินโรคถุงลมโปงุพอง (COPD assessment test,CAT) เปรยีบเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนการหายใจลา้บาก (mMRC scale)ผู้ปวุยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรั้งในแผนกเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ 
โรงพยาบาลราชวิถี

1 8,500            กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี พญ.ณัฏฐิณีพร  ชา้นาญเวช

8 มค 61 ม.ค61-
ม.ิย.62

A41 โครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการเย็บรดัมดลูกเพ่ือเก็บรกัษามดลูกไว้ในมารดาที่มีการตกเลือด
จากภาวะมดลูกหดรดัตัวไม่ดีหลังการผ่าท้องท้าคลอด

1 8,500            กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร ์โรงพยาบาลราชวิถี พญ.จารเุนตร  บรริกัษ์เลิศ
17 มค 61 ม.ค61-

ก.ย.62
A42 โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของการดื่มแอลกอฮอล์กับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วในผู้ปวุยที่มาห้อง
ฉกุเฉนิโรงพยาบาลราชวิถี

8,500            กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ โรงพยาบาลราชวิถี พญ.ชนิดา กิจอุดมรตัน์
25 ม.ค.61 ม.ค61-

ธ.ค.61
A43 โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างตับและพ้ืนที่หน้าตัดของสายสะดือทารกในมารดาที่
เปน็เบาหวานขณะตั้งครรภแ์ละมารดาตั้งครรภป์กติ

8,500            กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร ์โรงพยาบาลราชวิถี พญ.พัชร ีวัฒนาธิษฐาน
25 ม.ค.61 ม.ค61-

ก.ย.62
A44 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาแบบสุ่มเปรยีบเทียบระดับยาแมกนีเซียมซัลเฟตในกระแสเลือดระหว่างการ
ให้ยาแมกนีเซียมซัลเฟตทางหลอดเลือดที่ความเข้มข้น 2 กรมัต่อชั่วโมงกับ 2.5 กรมัต่อชั่วโมงในหญงิ
ตั้งครรภอ้์วนที่มีภาวะครรภเ์ปน็พิษชนิดรนุแรงในหลายสถาบนั

8,500            กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร ์โรงพยาบาลราชวิถี พญ.รฐัรญิา ปญัญาวชิรโสภณ
25 ม.ค.61 ม.ค61-

ก.ย.62

A45 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการรอดชีพของผู้ปวุยที่ผ่าตัดโดยใช้เครื่อง
หัวใจและปอดเทียมกับระดับของ procalcitonin ในเลือดของผู้ปวุยที่ได้รบัการผ่าตัดหัวใจ

8,500            กลุ่มงานศัลยศาสตร์ นพ.กวี  มานะวิรยิภาพ
8 ม.ีค. 61 กพ61-

กย61
A46 โครงการวิจัยเรื่อง ผลการผ่าตัดรกัษาภาวะต่อมพาราไทรอยด์สูงชนิดทุติยภมูิและตติยภมูิในผู้ปวุยไต
วายเรื้อรงัในศูนย์รบั-ส่งต่อผู้ปวุยโรงพยาบาลราชวิถี

99,000           กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก พญ.ถิรพร สีหะวงษ์
8 มีค 61

  AS1 โครงการประชุมวชิาการการผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูง และเครือข่ายความร่วมมือแพทย์ส่งกล้องในภมูิภาคอาเซียน
Advanced Endoscopic Asean Congress if MISST

1 1,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ 17 ตค.60 ขออนุมัติ (1) 8-9 พย.60 (2) 25-29 ม.ิย.61

AS๒ โครงการ Head & Neck Reconstruction and Micro-vascular Free Flap Work Shop 1 499,990 499,990 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ (1) 14-19 พย.60

AS3 โครงการ "หน่วยแพทย์เคล่ือนทีโ่รคห ูโดยความร่วมมือระหวา่งโสต ศอนาสิก ไทย-พม่า" Thai-Myanmar Ear 
Surgwery Mobile Unit (ESMU)

1 505,000 505,440 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ 7 ธค.60 ขออนุมัติ

AS๔ โครงการความร่วมมือทางการแพทย์สาขาผา่ตดัทางกล้องสูป่ระชาคมอาเซียน "2018 ASEAN International

Laparoscopy in Gynecology for fellowship and nurse training

1 420,000 420,000 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.ทวี  รตันชูเอก 13 ธค.60 ขออนุมัติ (1) 22-26 มค.61 
เมยีนมาร์

(2) 24-27 
เม.ย.61

ลาว

(3) 4-8 มิย. 61
เมียนมาร์

AS๕ โครงการ Endoscopic spinal Surgery for ASEAN People 1 861,600          540,000 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.ทวี  รตันชูเอก 13 ธค.60 ขออนุมัติ

ด้าเนินการ

ดา้เนินการ (1) ฟิลิปปินส์
ดา้เนินการ (2) พม่า

แผนงาน : ยุทธศาสตรพั์ฒนาความรว่มมือด้านต่างประเทศ  สรา้งและรกัษาผลประโยชน์ชาติ

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเปน็เมืองศูนย์กลางบรกิารสุขภาพในประชาคมอาเซียน (งบด าเนินงาน)

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 3 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

AS6 โครงการความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งกรมการแพทย์ กับ Department of Medicine Science Ministry of
 Health of Myananmar

1 373,000 373,000 กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก นพ.ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา 19 ธค.60 ขออนุมัติ

AS7 โครงการประชุมวชิาการนานาชาติ การผ่าตัดทางกล้อง 3rd ASEAN Laparoscopic HPB Surgery Conference
 2018 (3rd ASEAN-LHC 2018)

1 989,650 1,000,000 1,989,650 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.ทวี รตันชูเอก 25 ธค.60 ขออนุมัติ

AS๘ โครงการ Laparoscopic Endoscopic Surgery for ASEAN People 1 1,821,600 1,821,600 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.ทวี รตันชูเอก 25 ธค.60 ขออนุมัติ

AS๙ โครงการแลกเปล่ียนแพทย์ประจ าบา้นต่อยอดจักษุวทิยาสาขาโรคจอประสาทตาในประเทศอาเซียน                 
 (ส่วนทีด่ าเนินการในประเทศไทย) "Retina Fellowship Exchange Program in ASEAN"

1 640,000 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.ไพศาล  รว่มวิบลูย์สุข 28 ธค.60 ขออนุมัติ

AS๑๐ โครงการประชุมวชิาการด้านโรคหวัใจและหลอดเลือดระดับภมูิภาคอาเซียน Rajavithi Heart Symposiumm 1 1,246,400 1,000,000 2,246,400 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.พีระพัฒน์  มกรพงศ์ 28 ธค.60 ขออนุมัติ

AS11 โครงการ 16th Annual Asian Course in Head and Neck 1 841,800 841,800 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา 5 มค.61 ขออนุมัติ

AS12 โครงการประชุมวชิาการนานาชาติ "ASEAN Forum on Retina Disease" 1 1,000,000 1,000,000 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.ไพศาล  รว่มวิบลูย์สุข 5 มค.61 ขออนุมัติ

AS๑๓ โครงการประชุมวชิาการประจ าปกีารผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เร่ือง 4th RGE Gynecologic Endoscopy 
congress in ASEAN

1 603,700 485,900 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ พญ.อรญัญา  ยันตพันธ์ 14 มค.61 ขออนุมัติ

AS๑๔ โครงการ 4th ASEAN MISST 2018 1 726,000 1,000,000 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.พรภวิษญ ์ ศรภีริมย์ 30 มค. 61 ขออนุมัติจัดทา้

AS๑๕ โครงการความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งกรมการแพทย์ กับ Department of Medicine Science Ministry of
 Health of Vietnam

1 3        500,000 301,300 กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก นพ.ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา 4 กพ. 61 ขออนุมัติจดัท้า

AS๑๖ โครงการ 22nd Annual Asian Course in Temporal Bone/Ear Surgery 1 917,800 877,000

โครงการความร่วมมือทางวชิาการทีย่ั่งยืน ระหวา่งประเทศไทย กับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม เพือ่การ
พฒันาของความร่วมมือและสร้างเครือข่าย ในการรักษาผู้ปว่ยฉุกเฉินและการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
"Sustainability of Collaborative Academic Project for the Development in Emergency Medicine 
Between Thailand and Socialist Republic of Vietnam"

1 1,000,000

โครงการความร่วมมือทางวิชาการทีย่ัง่ยืน ระหวา่งประเทศไทย กบั สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม เพ่ือการ

พฒันาของความร่วมมือและสร้างเครือข่าย ในการรักษาผู้ ป่วยฉกุเฉินและการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน 

(โครงการด าเนิน ณ ประเทศเวียดนาม) "Sustainability of Collaborative Academic Project for the 

Development in Emergency Medicine Between Thailand and Socialist Republic of Vietnam"

1 800,000

แผนงานพ้ืนฐานพัฒนาด้านสาธารณสุขและสรา้งเสรมิสุขภาพเชิงรกุ 208 186,962,329 0 0

ผลผลิต :  องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รบัการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด 208 186,962,329 0 0

กิจกรรม :  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 208 186,962,329 0

 - การเรยีนการสอนแพทย์เฉพาะทาง 0

B1 โครงการอบรมการดูแลผู้ปวุยภาวะวิกฤตและฉกุเฉนิ (Critical care) 1 3 33,450           33,450           ขออนุมัติ

B2 โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ้าบา้น สาขาวิสัญญวีิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประจ้าปงีบประมาณ 2561 1 3 647,850         647,850         กลุม่งานวสิัญญวีทิยา ขออนุมัติ

B3 โครงการการประเมินความรู้ทางวิชาการของแพทย์ประจ้าบา้น สาขาอายุรศาสตรโ์รคหัวใจ ประจ้าป ี2561 1 3 90,000           90,000           กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ขออนุมัติ

B4 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ “การพัฒนาวิชาการและการประเมินผลความรู้ทางโสต ศอ นาสิก สา้หรบั
แพทย์ประจ้าบา้น”

1
131,240      131,240      

ขออนุมัติ

B5 โครงการประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจ้าบา้น สาขาสูติศาสตร-์นรเีวชวิทยาในแบบการสอบ OSCE 
(สอบ case)

1 3 32,900           32,900           32,900 กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์ น.พ.สมบรูณ์  ศรศุกลรตัน์ 21 ต.ค.60 ขออนุมัติ

B6 โครงการการสอบคัดเลือกแพทย์ประจ้าบา้น สาขาอายุรศาสตร ์ประจ้าป ี2561 1 3 48,000           48,000           กลุ่มงานอายุรศาสตร์ น.ส.วรางคณา  พิชัยวงศ์ 8 พ.ย.60 ขออนุมัติ

B7 โครงการการประเมินความรู้ทางวิชาการของแพทย์ประจ้าบา้น สาขาอายุรศาสตร ์ประจ้าป ี2561 1 3 238,800         238,800         กลุ่มงานอายุรศาสตร์ น.ส.วรางคณา  พิชัยวงศ์
B8 โครงการการประเมินความรู้ทางวิชาการของแพทย์ประจ้าบา้น สาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็วิทยา ประจ้าป ี2561 1 3 20,000           20,000           กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 8 พ.ย.60 ขออนุมัติ

B9 โครงการการสอบคัดเลือกแพทย์ประจ้าบา้น สาขาอายุรศาสตร ์มะเรง็วิทยา ประจ้าป ี2561 1 3 4,500            4,500            กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 8 พ.ย.60 ขออนุมัติ

B10 โครงการสอบคัดเลือกแพทย์ประจ้าบา้น สาขาเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ ปกีารฝึกอบรม 2561 1 3 12,500           12,500           กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ 10 พ.ย.60 ขออนุมัติ

B11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ Current management in CVI สา้หรบัแพทย์ประจ้าบา้นศัลศาสตร ์ชั้นปี
ที่ 1, 2, 3, 4 และแพทย์ผู้สนใจ

1 3 25,950           25,950           กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 15 พ.ย.60 ขออนุมัติ

B12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง “Laparoscopic workshop” สา้หรบัแพทย์ประจ้าบา้น ชั้นปทีี่ 3 1 3 78,150           78,150           กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 15 พ.ย.60 ขออนุมัติ

B13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง “Rajavithi Anastomosis workshop” สา้หรบัแพทย์ประจ้าบา้น
ศัลยศาสตรท์ั่วไป ชั้นปทีี่ 2

1 3 68,100           68,100           กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 15 พ.ย.60 ขออนุมัติ

B14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง “Ostomy care for doctor” สา้หรบัแพทย์ประจ้าบา้น 1 3 69,700           69,700           กลุ่มงานศัลยศาสตร์
B15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง “Central venous Catheterization” สา้หรบัแพทย์ประจ้าบา้นชั้น

ปทีี่ ๑, ๒ และแพทย์ผู้สนใจ
1 3 41,100           41,100           กลุ่มงานศัลยศาสตร์ นพ. ศุภชัย  จันทรว์ิทัน 27 มค.61 ขออนุมตัิ ดา้เนินการ 

20 มคี. 61

B16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง “Central venous   Catheterization” สา้หรบัแพทย์ประจ้าบา้น
ชั้นปทีี่ ๑, ๒ และแพทย์ผู้สนใจ 

1 3 41,100           41,100           27 มค.61 ขออนุมัติ

1 เม.ย. 61 - 30 ม.ิย. 61

โครงการ : โครงการสนับสนุนการเปน็เมืองศูนย์กลางบรกิารสุขภาพในประชาคมอาเซียน (งบรายจ่ายอ่ืน)

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 4 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

B18
B19 โครงการปฐมนิเทศแพทย์ใหม่และปจัฉมินิเทศแพทย์ประจ้าบา้น สาขาอายุรศาสตร ์โรงพยาบาลราชวิถี 1 3 31,200           31,200           กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 21 ม.ิย.61

ขออนุมัติ

 - สัมมนาและฝึกอบรม 180 158,120,449 0

         บคุลาการภายนอก 49 21,303,540     0

1 โครงการเพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของโรงพยาบาลราชวิถี ประจ้าป ี2561 1 2,000,000       200,000         1,800,000 กลุ่มงานสนับสนุน / งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ หน.งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์

1.1 โครงการท้าหนังสือ Surgical Practice In Ophthalmology 2018 1 1 200,000         200,000         200,000         200,000 กลุม่งานวจิัยและประเมินเทคโนโลยี 29 ก.ย.60

1.2 โครงการท้าหนังสือ OB Annual Report 2017 1 2 50,000           50,000           กลุม่งานสูตนิรเีวชศาสตร ์ นพ.สธน บญุลิขิต 10 ธค.60

1.3 โครงการแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจ้าป ี2561 1 4 50,000           50,000           ฝุายประกันสุขภาพ พญ.ปยิะธิดา หาญสมบรูณ์ 20 ธค.60 ขออนุมัติ

1.4 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 1 4 447,460         447,460         กลุม่งานวชิาการพยาบาล/กลุม่ภารกิจดา้นการพยาบาล ดร.นุชระพี  สุทธิกุล 24 มค. 61 ขออนุมัติ

2 โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจ้าบา้นโรงพยาบาลราชวิถี 1 3 90,100           90,100           0 กลุ่มงานสนับสนุน / งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ หน.งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ 27 ธค.60 ขออนุมัติ

3 โครงการอบรม Toastmasters  ประจ้าป ี2561 1 - 0 กลุ่มงานสนับสนุน / งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ นพ.ปราการ  ถมยางกูร

4 โครงการเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมของโรงพยาบาลราชวิถี ประจ้าป ี2561 2,000,000       247,275         1,752,725 กลุ่มงานสนับสนุน / งานนวัตกรรมทางการแพทย์ หน.งานนวัตกรรมทางการแพทย์ / นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปญัญา

4.1 โครงการต้นแบบนวัตกรรมสา้หรบัการดูแลตนเองของหญงิตั้งครรภท์ี่เปน็เบาหวาน 
(Innovation of self management in gestational diabetes)

1 1 90,000           90,000           0 กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 6 ต.ค.60 ขออนุมัติ

4.2 โครงการต้นแบบอุปกรณ์ท่อตะก่ัวปอูงกันรงัสีจากสายสวนปสัสาวะ 1 1 88,275           88,275           0 กลุ่มงานรงัสีวิทยา / งานเวชศสตรนิ์วเคลียร์ พ.ญ.อารยา บญุยะลีพรรณ 21 ต.ค.60 ขออนุมัติ

4.3 โครงการต้นแบบรถเข็นฉดียาสา้หรบังานเวชศาสตรนิ์วเคลียร์ 1 1 69,000           69,000           0 กลุ่มงานรงัสีวิทยา / งานเวชศสตรนิ์วเคลียร์ พ.ญ.อารยา บญุยะลีพรรณ 9 ต.ค.60 ขออนุมัติ

4.4 โครงการ ต้นแบบอุปกรณ์เทอรโ์มมิเตอรแ์บบดิจิตอลวัดอุณหภมูิรา่งกายแบบไม่สัมผัสด้วยอินฟาเรด 
(Non-contact IR Digital Thermometer Device)

1 1
81,300           81,300           

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยนอก/ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป นางศราวดี  ตันธรรมจารกิ 14 มค.61 ขออนุมตัิ

4.5 โครงการต้นแบบชุดอุปกรณ์จัดเก็บตัวอย่างทางชีวภาพในห้องปฏบิตัิการ โรงพยาบาลราชวิถี (RJ Biobank
 Device Prototype)

1 1
485,000         485,000         

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย/์งานอณูชีววิทยา นส.สุชาดา  สุพรรณพยัคฆ์ 16 มค. 61

5 โครงการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการใช้และบา้รงุรกัษาเครื่องมือแพทย์แก่บคุลากรภายนอก 1 310,900         310,900         

0

กลุ่มงานสนับสนุน / งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ นายจรญู ปดิทะเหล็ก 27 ธค.60

ขออนุมัติ

ก.1 7-9 พค.61 
ณ ห้องประชมุ
ศูนย์ฝึกอบรม
การผ่าตดัอาคาร
อ้านวยการเก่า 
ก.3 21-21 พค.61
ณ ห้องประชมุ
สุพรรณิการ์

ก.2 11-13 มิย.
61 
ณ หอ้งประชุม   
 ราชพฤกษ์

6 โครงการส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพการบา้รงุรกัษาเครื่องมือแพทย์สา้หรบัหน่วยงานในเครอืข่าย 1 198,200         198,200         

0

กลุ่มงานสนับสนุน / งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ นายจรญู ปดิทะเหล็ก 27 ธค.60

ขออนุมัติ

ครั้งที1่
ด้าเนินการ
5-6 มีค 61

เปลี่ยน
จากพ.ค.

61

ครั้งที2่
3-4 พ.ค.

61
เปลี่ยนจาก
5-6มีค61

7 โครงการ Basic diagnostic and therapeutic endoscopy สา้หรบัแพทย์ทั่วประเทศ 1 208,060         208,060         0 กลุ่มงานอายุรศาสตร ์/ งานโรคทางเดินอาหาร พญ.ปยิะธิดา หาญสมบรูณ์ 5 มค.61 ขออนุมัติ รุ่น1 1-31 พค. 61 รุ่น2 1-31 กค. 61

8 โครงการเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ประจ้าบา้นต่อยอดอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร 1 264,000         104,400         0 กลุ่มงานอายุรศาสตร ์/ งานโรคทางเดินอาหาร พญ.ปยิะธิดา หาญสมบรูณ์ 18 มค.61 ขออนุมัติ กพ.-กย.61

9 โครงการประชุมวิชาการประจ้าปแีพทย์เวชศาสตรค์รอบครวั 1 133,800         0 กลุ่มงานเวชศาสตรค์รอบครวั นพ.องอาจ สิกขมาน

10 โครงการอบรมการบรหิารจัดการหน่วยปฏบิตัิการการแพทย์ฉกุเฉนิสา้หรบัพยาบาล 1 371,600         371,600         
0

กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ / 
ศูนย์กู้ชีพนเรทร รว่มกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นางสาวอุบล ยี่เฮ็ง 13 พ.ย.60 ขออนุมัติ

11 โครงการอบรมเวชกรฉกุเฉนิขั้นพ้ืนฐาน 1 617,200         617,200         
0

กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ / 
ศูนย์กู้ชีพนเรทร รว่มกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นางสาวอุบล ยี่เฮ็ง 16 พ.ย.60 ขออนุมัติ

12 โครงการเจ้าหน้าที่กู้ชีพแข็งแรงของศูนย์กู้ชีพ“นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2561 1 118,400         118,400         0 กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ พญ.ณธิดา สุเมธโชติเมธา 16 มค. 61 ขออนุมตัิ (1) 17 มีค. 61
(2) 24 มีค. 61

13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาการมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสา้หรบัเจ้าหน้าที่ของศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" 
โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2561

1 47,300           
0

กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ พญ.ณธิดา สุเมธโชติเมธา

14 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะในการช่วยเหลือผู้ปวุยและผู้ประสบภยัในสถานการณ์พิเศษต่างๆ 
พ.ศ.2561

1 105,850         105,850         
0

กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ พญ.ณธิดา สุเมธโชติเมธา 8 ม.ค.61 ขออนุมตัิ (1) 17-18 มีค. 
61

(2) 24-25 มีค. 
61

15 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการผ่าตัดจุลศัลยกรรมต่อเส้นเลือดผ่านทางกล้องจุลศัลยกรรม 1 60,900           0 กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก นพ.พรเอก อภพัินธุ์
16 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสผ่านกล้องเอนโดสโคป 1 55,350           0 กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก พญ.ฤทัยรตัน์ สุพฤกษ์ทวีชัย 9 มค.61 ขออนุมัติ 19-21 กพ.61 

17 โครงการฝึกอบรมวิสัญญพียาบาลประจ้าปงีบประมาณ 2561  รุ่นที่ 62 1 2 936,850         936,850         936,850 กลุ่มงานวิสัญญวีิทยา พญ.อรณุรตัน์  เตชาทวีวรรณ 7 ก.ย.60 ขออนุมัติ 1 ตค. 60 -30 กย. 61

18 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง การดูแลผู้ปวุยหลังผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างวิสัญญแีละ
พยาบาลประจ้าหอผู้ปวุย เปลี่ยนเปน็ โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการเรื่อง การดูแลผู้ปวุยก่อนและหลังผ่าตัด
อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างวิสัญญแีละพยาบาลวิชาชีพ

1 75,620           75,620           
0

กลุ่มงานวิสัญญวีิทยา พญ.อรณุรตัน์  เตชาทวีวรรณ 28 เมย. 61 
ณ หอ้งประชุม

พญาไท

19 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง มาตรฐานการเตรยีม การผลิตอาหารบา้บดัโรคสา้หรบัผู้ปวุย สู่ระดับผู้
ปฏบิตัิ

1 162,750         
0

กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ นางสาวลาวัณย์  แจ่มประเสรฐิ 29 พย.60 ขออนุมัติ 20-22 มยิ. 61
ณ ห้องประชมุ

พญาไท

20 โครงการ“Maternal Fetal Medicine 2017 : Prenatal Screening and Diagnosis in Clinical 
Practice" 
เปลี่ยนชื่อเปน็โครงการ Contemperary Practice Of Common Problem in Obstetrics

1 235,700         235,700         
0

กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร ์/ 
งานเวชศาสตรม์ารดาและทารกในครรภ์

พญ.เด่นนพพร  สุดใจ 8 พย.60 ขออนุมตัิ
30 พย. - 1 ธค. 60

21 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบคุลากรทางสูติกรรม เรื่อง "การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดแนวใหม"่ 1 64,100           64,100           0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / ห้องคลอด น.ส.ปทัมา  บญุทับ 14 มค.61 ขออนุมัติ

22 โครงการอบรมการพยาบาลผู้ปวุยภาวะวิกฤตและฉกุเฉนิ 1 230,100         229,950         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานวิชาการ 
งานการศึกษาอบรมและพัฒนาบคุลากรทางการพยาบาล

นางสาวอรทัย  ภาณุโสภณ 14 มค.61 ขออนุมัติ

23 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจ้าป ี2561 1 407,800         407,800         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานการบรกิารผู้ปวุยใน 
งานพยาบาลผู้ปวุยผ่าตัด

นางสาวศรนีวล  องค์ประเสรฐิ 17 ม.ค. 61 ขออนุมัติ

24 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 1 4 555,450         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ดร.นุชระพี  สุทธิกุล 24 มค. 61 ขออนุมัติ (1) 1 สค. 60-31 มค. 62
(2) 1 มีค.61 - 31 สค. 62

25 โครงการประชุมวิชาการประจ้าปพียาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วประเทศ
(The Digestive Endoscopy Nurse Annual Conference) งบประมาณจากสมาคมพยาบาลส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร (ประเทศไทย) ล าดับเดียวกับ F13

1 770,600         -
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานการพยาบาล
ตรวจรกัษาพิเศษ หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร

นางนฤมล  ขวัญเกิด 4 กพ. 61 ขออนุมัติ

26 โครงการ Best practice in ostomy and wound care 1 202,800         202,800         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / 
งานการพยาบาลผู้ปวุยศัลยกรรม (ออสโตมีคลินิก)

นางสาวบญุชื่น  อ่ิมมาก 8 พย. 60 ขออนุมัติ

27 โครงการการพยาบาลผู้ปวุยหลังให้การระงับความรู้สึกก้าวทัน Thailand 4.0 1 335,950         335,950         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลวิสัญญี นางสมพร  ค้าพรรณ์ 4 ธค.60 ขออนุมัติจดัท้า (1) 3-4 กพ. 61

ขออนุมัติ ด้าเนินการ ตค.60 – กค.61

ขออนุมัติด้าเนินการ 1 ธค. 60 - 30 มิย. 61

1 ตค. 60 -30 กย. 61

ขออนุมัติ ด้าเนินการ มค.-มิย.61

ด้าเนินการ มิย. - กค. 61 

ตค.60-พค.61

1 ตค. 60 -30 กย. 61

(1) 24 เม.ย. -25 พ.ค. 61

(1) 23 เมย. - 4 พค. 61

มค.-มิย.61

ขออนุมตัิ ดา้เนินการ มค.-มยิ.61

ดา้เนินการ 25 กพ. - 16 มีค. 61

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 5 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

28 โครงการการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ดูแลหรอืผู้ปวุยกลุ่มโรคเรื้อรงั (NCDs)
 (Customer Relationship Management for Non-Communicable Diseases:NCDs Patients)

1 40,100           40,100           
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยใน 
งานการพยาบาลอายุรกรรม

นางอัจฉรา  สัตยวิวัฒน์ 8 มค.61 (1) ตค. 60 - มยิ. 61 ขออนุมัติ

29 โครงการการอบรมเชิงปฏบิตัิการหลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผูปวยมะเรง็ที่ไดรบัยาเคมีบา้บดั 
(หลักสูตร 10 วัน)

1 433,050         432,175         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยนอก
งานการพยาบาลผู้ปวุยนอก หน่วยให้ยาเคมีบา้บดั

นางกชชุกร  หว่างนุ่ม 1 ธค. 60 1 ตค. 60 -
 30 มิย. 61

ขออนุมัติ

30 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตัิมารดาและทารกแรกเกิด 
(ยกเลิก)

1 1,214,600       
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยสูติกรรมนางสาวปทัมา บญุทับ 5 มค.61 ขออนุมัติยกเลกิ

31 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัดสาขาการพยาบาลผู้ปวุยที่ได้รบัการผ่าตัด 
(หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 19 ประจ้าป ี2561

1 2,154,700       2,154,700       
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลผู้ปวุยผ่าตัด หัวหน้างานการพยาบาลผู้ปวุยผ่าตัด 8 พ.ย.60 ทฤษฎแีละปฏบิตัิ
ตค.60-มิย.61

ขออนุมัติ

32 โครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏบิตัิการบา้บดั
ทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

1 1,000,000       781,700         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลตรวจรกัษา
พิเศษ หน่วยไตเทียม

นางพิจิตรา  ทูลมาลา 28 ธค.60 ขออนุมัติ

33 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปวุยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 9     
  เปลี่ยนชื่อเปน็ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปวุยโรคหัวใจและหลอด
เลือด รุ่นที่ 8

1 3 1,231,200       1,231,200       
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยใน 
งานการพยาบาลศัลยกรรมหัวใจ

นางสุมาลี  โชติยะ 9 มค.61 ขออนุมัติ ทฤษฎแีละปฏบิตัิ
7 พค.-24 สค. 

61

34 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 
(Digestive Endoscopy Nurse Training)

1 258,275         258,275         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลตรวจรกัษา
พิเศษ หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร

นางสาวพิมน์อร  จีนทรา 8 พ.ย.60 ขออนุมัติ

35 โครงการการสัมมนาการปอูงกันการฆ่าตัวตายครั้งที่ 12 1 23,150           17,550           0 กลุ่มงานจิตเวช นพ.ปราการ ถมยางกูร 7 ก.ย.61

36 โครงการอบรมการดูแลผู้ปวุยภาวะถอนพิษสุรา 1 40,500           40,500           0 กลุ่มงานจิตเวช นพ.ยุติธรรม  เชิญอักษร 28พ.ค.61

37 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ การท้ากลุ่มจิตบา้บดัเพ่ือเยียวยาผู้ที่มีคนใกล้ชิดเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย 
(PRAKARN Model) ครั้งที่ 5

1 114,300         91,700           
0

กลุ่มงานจิตเวช นพ.ปราการ ถมยางกูร 23-24พ.ค.61

38 โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการพัฒนารปูแบบการจัดบรกิารสรา้งและดูแล vascular access เพ่ือการฟอก
เลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม

1 104,100         
0

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ นพ.สกานต์ บนุนาค

39 โครงการพัฒนาเครอืข่ายการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ปวุยโรคไตเรื้อรงั 1 1,538,550       0 กลุ่มงานอายุรศาสตร์ นพ.สกานต์ บนุนาค

40 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการการพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพผู้ให้การดูแลรกัษาแก่ผู้ปวุยโรคไตเรื้อรงั 
(CKD camp 2 ภาค)

1 1,030,600       
0

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ นพ.สกานต์ บนุนาค

41 โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารระดับนานาชาติ (International GI 
Endoscopic Nurse Live-Demonstration, Bangkok , Thailand) (ใช้งบประมาณจากสมาคมแพทย์
และสมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารไทย)

1 -
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานการพยาบาลตรวจ
รกัษาพิเศษ / ห้องส่องกระเพาะศัลยกรรม

นางเอ้ือจิตร  เจรญิทรพัย์ 22 ธค.60 ขออนุมัติ

         บคุลาการภายในหน่วยงาน 131 136,816,909   0

42 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาตามนโยบายหรอืยุทธศาสตรห์รอืแก้ไขปญัหาเรง่ด่วน 1 8,000,000       0 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี
42.1 โครงการพัฒนาระบบและพฤติกรรมบรกิารที่เปน็เลิศ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยนอก โรงพยาบาลราชวิถี 

ประจ้าปงีบประมาณ 2561
1 4 803,000         803,000         

0
ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี 13 พ.ย.60 ขออนุมัติ

(1) 25-26 พย. 
60

42.2 โครงการ "คิดบวก คิดสรา้งสรรค์และท้างานอย่างมีความสุข" 1 4 39,050           39,050           0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/งานการพยาบาลผู้ปวุยผ่าตัด นส.ศรนีวล  องค์ประเสรฐิ 13 พ.ย.60 ขออนุมัติ
(1) 25 พย. 60

42.3 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง “การนิเทศทางคลินิกเพ่ือปอูงกันการเกิดแผลกดทับในหอผู้ปวุยอายุรก
รรม”

1 4 27,850           27,850           
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 15 ต.ค.60 ขออนุมัติ

42.4 โครงการศึกษาดูงานด้านโภชนบา้บดัศัลยศาสตร ์ณ โรงพยาบาลราชบรุี 1 2 159,200         159,200         กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ผศ.นพ.สมบรูณ์ ทรพัย์วงศ์เจรญิ 1 ธ.ค.60 ขออนุมัติ

42.5     1 28,500           28,500           กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยนอก นางพรพรรณ  ชคัถธาดา 28 พย. 60 ขออนุมัติ (1) 17 มค. 61

43 โครงการพัฒนาบคุลากรทางการแพทย์เพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence) 1 5,000,000       0 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี
43.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบคุลากรกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก สู่ความเปน็เลิศ 

ประจ้าป ี2561
1 467,000         

0
ฝุายทรพัยากรบคุคล / 
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก

 นายเกษมสันต์  สารภ ี/ 
พญ.ชลิษา บณัฑิตกุล

43.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบรกิารทางการแพทย์ที่เปน็เลิศ กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ 1 192,500         192,500         ฝุายทรพัยากรบคุคล นายเกษมสันต์  สารภี 11 พย.60 ขออนุมตัิ
 26 พย. 60
รร.ดาษดา รสีอรท์ 
จ.ปราจีนบรุี

43.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและพัฒนาระบบงาน กลุ่มงานออรโ์ธปดิิกส์ 1 3 443,500         443,500         0 ฝุายทรพัยากรบคุคล นายเกษมสันต์  สารภี 23 พ.ย.60 ขออนุมัติ 16-17 ธค. 60
รร. ไอธารา รสีอรท์ 
แอนดส์ปา จ.เพชรบรุี

43.4 โครงการสื่อสารยุทธศาสตรก์ารท้างานเปน็ทีมบคุลากรสายงานแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี 1 2 1,407,350       1,407,350       ฝุายทรพัยากรบคุคล นายเกษมสันต์  สารภี 5 มค.61 ขออนุมตัิ
16-18 มค. 61

รร.เอสหาดใหญ ่
จ.สงขลา และ รร.อคี
รา หลีเปะฺ รสีอรท์ จ.

สตลู 
43.5 โครงการอบรม “ความปลอดภยัในห้องปฏบิตัิการ (Lab Safety)” 1 23,900           23,900           กลุ่มงานเทคนิคการแพทย/์งานจุลชีววิทยา ทนพญ.ประกายทิพย์  ทองคุ้ม 6 ธค. 61 ขออนุมตัิ

13-14 ธค. 60

43.6 โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ประสาทหูเทียม โรงพยาบาลราชวิถี 1 2 23,600           23,600           10 มค.61 ขออนุมัติ

43.7 โครงการบคุลากรต้นแบบ“การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน โรงพยาบาลราชวิถี”  (เพ่ิมให้ล าดับที่ 
71)

1 4 6,000            6,000            กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / คลินิกนมแม่ นางภาวิณี  ปลิวมา

43.8  โครงการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support) สา้หรบัพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาล  ราชวิถี (เพ่ิมให้ล าดับที่ 79)

1 60,500           60,500           กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลอุบตัิเหตุและ
ฉกุเฉนิ

 หัวหน้างานการพยาบาลอุบตัิเหตุและฉกุเฉนิ / 
นางสาวกมลมาศ  ใสสะอาด

43.9 โครงการ พัฒนาพฤติกรรมบรกิารที่เปน็เลิศกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1 19,305           19,305           ฝุายทรพัยากรบคุคล นายเกษมสันต์  สารภี 23 ม.ค.61 ขออนุมัติ ด าเนินการ 8 กพ.61

43.10 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ปวุยที่มีความเสี่ยงพลัดตกหกล้ม 1 2 41,770           41,770           คณะอนุกรรมการเฝูาระวังและปอูงกันพลัดตกหกล้ม/
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นางเสาวณีย์  ฤดี 8 กพ. 61 ขออนุมตัิ 4 เม.ย. 61

43.11 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์  (เพ่ิมเงินให้ล าดับที่ 61) 1 18,600           18,600           กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / 
งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

นส.ชลิดา เขมวรานันท์

43.12 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏบิตัิการพยาบาลเฉพาะทาง 536,825         536,825         กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล นางสาวนุชระพี สุทธิกุล 27 ก.พ.61 23 ม.ีค - 27 เม.ย.61 15 พ.ค-25 พ.ค61

44 โครงการพัฒนาบคุลากรเพ่ือปดิช่องว่าง (Competency Gap) ของสมรรถนะ โรงพยาบาลราชวิถี 1 3,000,000       1,115,660       0 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี 13 พ.ย.60 ขออนุมัติ มค.- สค.61

45 โครงการพัฒนาศักยภาพการบรหิารงานโรงพยาบาลราชวิถี 1 15,530,000     0 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี
46 โครงการสื่อสารและสรา้งจิตวิญญาณราชวิถี (RAJAVITHI’S SPIRITS) 1 15,000,000     0 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี

46.1 โครงการการพัฒนายุทธศาสตรด์้านทรพัยากรมนุษย์สู่ HR ๔.๐ 1 152,950         ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี 5 มค.61 13-14 ธค. 60
รร. ไวท์โฮม เขาค้อ

 เพชรบรูณ์

ขออนุมัติ

47 โครงการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร ์(Infographic/Microsoft Office) 1 500,000         0 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี
48 โครงการสา้รวจความต้องการฝึกอบรม (Training Need) และความพึงพอใจของบคุลากรโรงพยาบาลราชวิถี 1 4 11,000           11,000           

11,000
ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี 5 ต.ค.60 ขออนุมัติ

ตค.60-กค.61

49 โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ โรงพยาบาลราชวิถี 1 4 557,600         186,450         186,450 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี 10 ต.ค.60 ขออนุมัติ 3 รุน่ รุน่ละ 3 วนั
พย.60-กค.61

50 โครงการพัฒนาความพรอ้มด้านการปอูงกันอัคคีภยั รพ.ราชวิถี 1 901,200         0 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี

(1) 1 กพ. - 31 มีค. 61

(1) 1 กพ. - 31 มีค. 61

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 6 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

51 โครงการพัฒนาความพรอ้มด้านการใช้ภาษาต่างประเทศทางการแพทย์ 1 916,500         0 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี
51.1 โครงการฝึกอบรมความพรอ้มด้านภาษาอังกฤษสา้หรบับคุลากร รพ.ราชวิถี 1 410,000         ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี 30 มค. 61 ขออนุมัติ



Placement Test 
จ - ศ 13.00-16.30

Practice
Post Test

52 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม โรงพยาบาลราชวิถี 940,800         0 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี
52.1 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบคุลากรในองค์กร 1 230,000         0 ฝุายบรหิารทั่วไป หัวหน้าฝุายบรหิารทั่วไป / นส.พนิตตา  เสรมิบญุส่ง ขออนุมัติ

52.2 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และกฎหมายวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ 1 203,000         203,000         203,000 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางสาวสุมาลี มาดีคาน 6 ธค.60 ตค.60-กค.61 ขออนุมัติ

52.3 โครงการเจรญิวิปสัสนากรรมฐาน 1 4 142,200         142,200         
142,200

กลุ่มงานศัลยศาสตร ์/ งานประสาทศัลยศาสตร์ พญ.กฤษณี กาญจนพันธุ์ 10 ต.ค.60 ขออนุมัติ 14-21 มคี. 61
ณ สา้นักปรมตัถ

ภาวนา (ดอยภูโอบ)
จ.เชยีงใหม่

53 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการหลักสูตร “การส่งเสรมิการออก ก้าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ” 1 1,900,000       0 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานอบรมและพัฒนาบคุลากร นายเกษมสันต์  สารภี
53.1 โครงการรณรงค์และพัฒนาค่านิยมรว่มด้านความรกั ผูกพันและการท้างานเปน็ทีม โรงพยาบาลราชวิถี 1 4 1,799,000       1,799,000       ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานสวัสดิการและบคุลากรสัมพันธ์ นางสุพัตรา เกรยีงไชยกิจกุล 4 ธค.60 ขออนุมัติ

21 ธค. 60

53.2 โครงการเฝูาติดตามการออกก้าลังการด้วยการเต้นแอโรบกิสมัยใหม่ 1 4 36,000           36,000           กลุ่มงานพยาธิวิทยา/งานชันสูตรพิเศษ นางสาวศุภทิพย์  ตู้จินดา 12 ธค. 60 ขออนุมัติ สัปดาห์ละ 3 ครัง้
ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 
17.00-18.00 น.

อ-พฤ

1,835,000       
54 โครงการพัฒนาระบบการจัดการผลงาน โรงพยาบาลราชวิถี (Rajavithi  PMS) 1 141,525         141,525         141,525 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานประเมินผลการปฏบิตัิการ นายสมชาติ ไชยเขตต์ 13 พ.ย.60 ตค.60-กค.61 ขออนุมัติ

55 โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ้าป ี2561 1 3 3,699,280       3,699,280       3,699,280 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานสวัสดิการและบคุลากรสัมพันธ์ นางสุพัตรา เกรยีงไชยกิจกุล 8 ก.ย.60 ขออนุมัติ
1 ตค. 60-30 กค. 

61

56 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยรอ้ยดวงใจ สานใยรกัแด่ ประจ้าป ี2561 1 756,250         0 ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานสวัสดิการและบคุลากรสัมพันธ์ นางสุพัตรา เกรยีงไชยกิจกุล
57

โครงการคลินิกนวัตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1 1 91,450           46,490           0 กลุ่มงานสนับสนุน / งานนวัตกรรมทางการแพทย์ หน.งานนวัตกรรมทางการแพทย์ / นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปญัญา21 ต.ค.60
ขออนุมตัิ

เดอืนละครัง้
พย.60-กค.61

58 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและแนวทางฝึกปฏบิตัิการจัดท้าข้อมูล เพ่ือ
การจดทรพัย์สินทางปญัญา

1 46,600           46,600           
0

กลุ่มงานสนับสนุน / งานนวัตกรรมทางการแพทย์ หน.งานนวัตกรรมทางการแพทย์ / นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปญัญา 1 ธ.ค. 60 ขออนุมัติ 28 มีค.61

59 โครงการตามล่า หานวัตกร ดาวรุ่งดวงใหม่ (Innovator Award) 1 101,700         101,700         0 กลุ่มงานสนับสนุน / งานนวัตกรรมทางการแพทย์ หน.งานนวัตกรรมทางการแพทย์ / นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปญัญา 4 ธค. 60 ขออนุมัติ 19 มีค. 61

60 โครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ประจ้ากลุ่มงาน/ฝุาย 1 115,300         86,100           0 ฝุายลูกค้าสัมพันธ์ นางสาวศันสินีย์ อินทรเกษม 25 ธค.60 ขออนุมัติ (1) 18 พค. 61 (2) 26 มิย. 61 (3) 20 กค. 61

61 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (เพ่ิมวงเงิน 18,600 บาทตัดล าดับที่ 
43.11)

1 53,000           71,600           
0

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / 
งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

นส.ชลิดา เขมวรานันท์ 3 มค. 61 ขออนุมัติ 27-29 มิย. 61

62 โครงการคลินิกประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 1 49,700           28,820           
0

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / 
งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

นส.ชลิดา เขมวรานันท์ 28 ธค.60 ขออนุมัติ มค.-มยิ. 61
ปรกึษาเดอืนละครัง้

63 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน BI ด้วย Software Qlik Sense เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
บรกิาร

1 4 341,200         239,000         
0

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานศูนย์คอมพิวเตอร์ นายพิชิต ควรรกัษ์เจรญิ 15 ธค.60 ขออนุมัติ (1) 9-11 มค. 61 (2) 7-9 กพ. 61 (3) 27-29 มีค. 61(4) 18-20 เม.ย. 61

64 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากด้านการจัดการความปลอดภยัของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO / 
IEC 27001

1 267,200         
0

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานศูนย์คอมพิวเตอร์ นายพิชิต ควรรกัษ์เจรญิ

65 โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการด้าน Digital Economy 1 354,300         0 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานศูนย์คอมพิวเตอร์ นายพิชิต ควรรกัษ์เจรญิ
66 โครงการสัปดาห์อนุรกัษ์พลังงาน โรงพยาบาลราชวิถี 1 104,500         0 คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน นางสาวธวัลรตัน์ ทั้งสว่างวงศ์
67 โครงการปลูกสรา้งจิตสา้นึกด้านการจัดการพลังงาน 1 89,000           0 คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปญัญา
68 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยรกั 67 ป ีโรงพยาบาลราชวิถี 1 133,450         0 ฝุายบรหิารทั่วไป นางพนิตา เสรมิบญุส่ง
69 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง การพยาบาลผู้ปวุยมะเรง็ศีรษะและลา้คอ 1 158,625         158,625         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาล โสต ศอ นาสิก นางสาวยุวดี  เปรมประวัติ 8 กพ. 61 ขออนุมัติ (1)ทฤษฏี 11-15 มิย. 61

(2)ปฏิบตั ิ18 - 22 มิย. 61

70 โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทางการพยาบาล 1 650,000         603,160         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาล โสต ศอ นาสิก น.ส.เจรญิศร ีอาทิตยสร 8 มค.61 ขออนุมัติจดัท้า ก.2 24-25 กพ. 61 ก.3 (1) 20 มคี. 61
(2) 27 มคี. 61

ก.5.1 27 เม.ย. 61
ก.6.2 3-4 เม.ย. 61

ก6.3 (1) 30 เม.ย. 61
(2) 1 พค. 61

ระยะที่ 1 16-17 พค. 61
ระยะที่ 2 ก.4 (1) 3 พค. 

61
(2) 4 พค. 61

ก.1 4-5 มยิ. 61
11-12 มยิ. 61

71 โครงการบคุลากรต้นแบบ“การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน โรงพยาบาลราชวิถี” 1 16,250            22250
(6000) (43.7)

0
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / คลินิกนมแม่ นางภาวิณี  ปลิวมา 10 มค.61 ตค.60-กค.61 ขออนุมัติ

72 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลความปลอดภยัด้านยาประจ้าหอผู้ปวุย(MSWN) 1 139,000         139,000         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลอุบตัิเหตุและฉกุเฉนินางสาวหทัยรตัน์ โชคชัยธนากุล 28 ธค.60 ขออนุมัติ (1) 23 มค. 61 (2) 13 มีค. 61 (3) 15 พค. 61 (4) 4 มิย. 61

73 โครงการการประกันคุณภาพการพยาบาล (Nursing Quality Assurance) 1 361,850         361,850         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางสุวารวีรรณ  จิระเสวกดิลก 24 พย.60 ขออนุมัติ (1) 12-13 มีค. 61 (2) 14-15 พค. 61 (3) 2-3 กค. 61

74 โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพผู้ปวุยนอกในการเปน็ผู้น้าทางการพยาบาล 1 204,200         199,800         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลตรวจรกัษาพิเศษ นางพรพรรณ  ชคัถธาดา 26 ธค.60 ขออนุมัติ 10-11 มีค. 61

75 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ปวุยกลุ่มโรคเรื้อรงั (Competencies in Nursing for 
Non-Communicable Diseases:NCDs Patients) เปลี่ยนแปลงชื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแล
ผู้ปวุยกลุ่มโรคไมต่ิดต่อเรื้อรงั(Competencies in Nursing for Non-Communicable Diseases : NCDs patients)

1 102,500         102,500         

0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลอายุรกรรม นางอัจฉรา  สัตยวิวัฒน์ ขออนุมัติ 29-30 มค. 61

76 โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานสา้หรบับคุลากรทางการพยาบาล 1 277,000         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 
งานการศึกษาอบรมและพัฒนาบคุลากรทางการพยาบาล

นางสุมาลี โชติยะ 10 มค.61 ขออนุมัติ 19-23 มิย. 61

77 โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ : การจัดการรายกรณีโรคเรื้อรงั (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
หัวใจและหลอดเลือด และมะเรง็)

1 289,005         289,005         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลผู้ปวุยนอก
ห้องตรวจเฉพาะโรคอายุรกรรม

นางนันทา  นพคุณ 22 ธค. 61 ขออนุมัติ (1) 26 กพ.- 2 มคี.61 (2) 21-22 พค. 61

78 โครงการส่งเสรมิศักยภาพบคุลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ปวุยโรคอุบตัิใหม/่อุบตัิซ้้าตามหลัก 
Transmission Based Precautions

1 132,000         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานปอูงกันและควบคุมการติด
เชื้อ

นางผาณิต จันทาบวั 10 มค.61 ขออนุมัติ
มค.-มิย.61

79  โครงการอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support) สา้หรบัพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลราชวิถี  (เพ่ิมเงินล าดับที่ 43.8 อีก 60500.-)

1 504,100         564,600         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลอุบตัิเหตุและ
ฉกุเฉนิ

 หัวหน้างานการพยาบาลอุบตัิเหตุและฉกุเฉนิ / 
นางสาวกมลมาศ  ใสสะอาด

17 มค.61 ขออนุมัติ (1) 5-6 กพ. 61
(2) 12-13 กพ. 

61

(3) 8-9 มีค. 61
(4) 13-14 มีค. 

61

(5) 10-11 เมย.
61

(6) 24-25 เมย.
 61

80 โครงการการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ปวุยสา้หรบัพนักงานเวรเปล 1 64,800           
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลอุบตัิเหตุและ
ฉกุเฉนิ

 หัวหน้างานการพยาบาลอุบตัิเหตุและฉกุเฉนิ / 
นางสาวกมลมาศ  ใสสะอาด

81 โครงการประยุกต์ใช้แนวทางการปฏบิตัิเพ่ือปอูงกันและลดการติดเชื้อดื้อยาในผู้ปวุยที่ได้รบัการสอดใส่
อุปกรณ์ทางการแพทย์

1 326,100         326,100         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานปอูงกันและควบคุมการติด
เชื้อ

นางสาวอัจฉรา กาญจนโยธิน 6 ธค. 60 ขออนุมัติ 12-13 กพ. 61

82 โครงการอบรมการพยาบาลผู้ปวุยที่มีภาวะฉกุเฉนิทางออรโ์ธปดิิกส์ 1 105,010         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลออรโ์ธปดิิกส์ นางสาวประภสัสร  ฉนัทศรทัธาการ 23 มค.61
83 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการวิจัยทางการพยาบาล 1 352,725         352,725         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล
นางสาวประภสัสร  ฉนัทศรทัธาการ 24 มค. 61 ขออนุมัติ (1) 28 กพ. 61 (2) 2 มีค. 61 (3) 9-10 เมย.61 (4) 11-12 มิย. 61

84 โครงการ "พัฒนาระบบการดูแลผู้ปวุยผ่าตัดมะเรง็ลา้ไส้ใหญแ่ละทวารหนักด้วย ERAS Program” 1 142,975         142,975         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลศัลยกรรม นางสาวบญุชื่น อ่ิมมาก 8 ธค.60 ขออนุมัติ 16 และ 25 พค.61

85 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลผู้ปวุยมะเรง็ที่ได้รบัรงัสีรกัษาและเคมีบา้บดั 1 2 63,100           63,100           0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลรงัสีรกัษา นางเบญจวรรณ์ ละออ 28 พย. 60 ขออนุมัติ 9-11 เมย.61

86 โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปวุยผ่าตัดมะเรง็ต่อมลูกหมากผ่านกล้อง 1 2 57,975           57,975           
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลศัลยกรรม
หอผู้ปวุยศัลยกรรมทางเดินปสัสาวะ

นางสาวนิตยา  พยุงธรรม 25 ต.ค.60 ขออนุมัติ 26 มีค. 61

87 โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปวุยเน้ืองอกของต่อมใต้สมอง ที่ได้รบัการผ่าตัดผ่านกล้อง 
(Endoscopic Transsphenoidal Surgery)

1 111,550         111,550         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลศัลยกรรม
ไอซียูศัลยกรรมประสาทและสมอง

นางสุธาสินี  ปวงฟู 13 พ.ย.60 ขออนุมัติ (1) 28 พค. 61
(2) 31 พค. 61

88 โครงการรว่มใจสู้ภยัเสี่ยง 1 2 163,000         69,120           0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลวิสัญญี นางสมพร  ค้าพรรณ์ 8 กพ.61 ขออนุมัติ
(1) 27 กพ. 61

ขออนุมตั ิด าเนินการ ก.1  22 มค.61 - 3 มยิ.61
             ด าเนินการ ก.2 4-5 มยิ.61

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 7 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

89 โครงการพัฒนาแนวปฏบิตัิการพยาบาลที่เปน็เลิศ เปลี่ยนชื่อเปน็ โครงการพัฒนาแนวปฏบิตัิการพยาบาลโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

1 455,400         455,400         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 
งานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาล

ดร.นุชระพี  สุทธิกุล 15 ม.ค. 61 ขออนุมัติ Phase 1 
5-6 มีค. 61

Phase 2 
23-24 เมย. 61

Phase 3 
7-8 มิย. 61

90 โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการประเมินและจัดการความปวด 1 2 270,900         270,900         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ดร.นุชระพี  สุทธิกุล 28 พย. 60 ขออนุมัติ (1) 20-22 มีค. 61(2) 25-27 เมย. 61

91 โครงการการพัฒนาบนัทึกทางการพยาบาล 1 2 345,450         345,450         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นางสาวบญุหนัก  ศรเีกษม / นางอรชร  กันจีน๊ะ 7 ธ.ค.60 ขออนุมัติ (ก.1) 2 มค.-31 พค.61
(ก.2) 2 มค.-2 กพ.61

(ก.3) 21,25 พค. 61 (ก.4) 1-30 กค.61

92 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสา้เรจ็ใหม่ 1 141,500         141,500         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มมงานวิชาการพยาบาล 
งานการศึกษาอบรมและพัฒนาบคุลากรทางการพยาบาล

นางสาวสุวารวีรรณ จิระสเวกดิลก 22 พ.ย.60 ขออนุมัติ ด้าเนินการ 
1,4-6 มิย.

93 โครงการพัฒนาผู้บรหิารทางการพยาบาล 1 529,900         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ดร.นุชระพี  สุทธิกุล
94 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง การบา้บดัทดแทนภาวะไตวายในผู้ปวุยภาวะวิกฤตด้วยเครื่องไตเทียม

อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา (รอบนัทึกยกเลิก)
1 18,500           

0
กลุ่มงานอายุรศาสตร ์/ งานโรคไต พญ.วรรณิยา มีนุ่น

95 โครงการสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 1 15,000,000     0 ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ
95.1 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถีเรื่อง "Kick Off ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ" (เพ่ิมให้ลา้ดับที่ 

136) 461,200
1 461,200         461,200         

0
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางสาวศิรพิร แสงสว่าง

95.2 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ  นาสิกแห่งชาติ (กานต์) 1 667,200         667,200         ศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก นพ.พรเอก อภพัินธุ์ 25 ธค.60 ขออนุมัติ

95.3 โครงการเตรยีมฉดีที่ให้ทางหลอดเลือดด้าในรปูแบบยาฉดีพรอ้มใช้ (IV admixture) 1 343,134.02     343,134.02     กลุ่มงานเภสัชกรรรม นส.จิราภรณ์  เชี่ยววิทย์ 8 มค.61 ขออนุมัติ
2 มค. 61 
เป็นต้น

95.4 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง "สมดุลชีวิตพิชิตด้วยมณีเวช" (เพ่ิมวงเงินให้ล าดับที่ 120) 5,400.00        
95.5 โครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนารปูแบบการดูแลผู้ปวุยสูงอายุ 14,595           14,595           ฝุายสวัสดิการสังคม นางสาวธวัลรตัน์ ทั้งสว่างวงศ์ 30 มค. 61 ขอนุมัติ (1) 18 เม.ย. 61 (2) 2 พค. 61

(3) 16 พค. 61

96 โครงการสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบาย 1 10,000,000     0 ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ
96.1 โครงการตรวจสุขภาพเชิงรกุสา้หรบับคุลากรที่ปฏบิตัิงานส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุขและบคุคลทั่วไป 

ประจ้าป ี2561
1 303,200         303,200         

0
สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถ นางเกษชดา  ปญัเศษ 21 ต.ค.60 ขออนุมัติ พย.60 - สค.61

96.2 โครงการจัดท้าข้อมูลต้นทุนบรกิารทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ประจ้าป ี2561 1 4 732,000         0 ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ 19 ต.ค.60 ขออนุมัติ

96.3 โครงการสัมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพดูแลรกัษาผู้ปวุยโสต ศอ นาสิก ครั้งที่ 1 ประจ้าป ี2561 1 2 74,200           0 ศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก น.พ.พรเอก  อภพัินธ์ 19 ต.ค.60 ขออนุมัติ 8 พย. 60

96.4 โครงการการพัฒนาโลจิสติกส์น้้าเกลือและสารน้้า (Phase 1) 1 2 481,000         481,000         0 กลุ่มงานเภสัชกรรรม นางไพทร  ลิมปว์รพรรณ 25 ต.ค.60 ขออนุมัติ 1 พย. 60-30เมย. 61

96.5 โครงการการพัฒนาโลจิสติกส์สารน้้าและยา (Phase 2) 1 2 481,000         481,000         0 กลุ่มงานเภสัชกรรรม นางไพทร  ลิมปว์รพรรณ 25 ต.ค.60 ขออนุมัติ 1 พค. - 31 ตค. 61

96.6 โครงการ Startup Ophthalmology 2018 อบรมถ่ายทอดความรู้ทางจักษุวิทยาพ้ืนฐาน สา้หรบัแพทย์ใช้
ทุน/แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ

1 2 116,000         116,000         
0

กลุ่มงานจักษุวิทยา น.พ.บญุส่ง  วนิชเวชารุ่งเรอืง 2 พ.ย.60 ขอนุมัติ

96.7 โครงการโรงพยาบาลคุณภาพด้านโภชนบา้บดั 1 2 209,200         209,200         0 กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 2 พ.ย.60 ขออนุมตัิ
1 พย. 60 - 
31 ธค. 61

96.8 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และบทบาทหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีสู่สังคมภายนอก 1 1,166,000       1,166,000       0 ลูกค้าสัมพันธ์ นพ.สกานต์  บนุนาค 6 ธ.ค.60 ขออนุมัติ
8 ธค. 60

96.9 โครงการ “ราชวิถีท้าด”ี (เพ่ิมวงเงินให้ล าดับที่ 109) 1 84,300           84,300           
96.10 โครงการฝึกผ่าตัดมดลูกทางกล้องแบบไรแ้ผล เพ่ือสูติแพทย์และพยาบาล “Intensive programe for 

NOTEs,AVH” ประจ้าปงีบประมาณ ๒๕๖๑
1 26,600           26,600           กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร ์ พญ.อรญัญา  ยันตพันธ์ 23 มค. 61 ขออนุมัติ กพ.-30 กค. 61

96.11 โครงการพิธีวางศิลาฤกษ์เพ่ือให้การด้าเนินการก่อสรา้งโรงพยาบาลเปน็ไปด้วยความเรยีบรอ้ยและเปน็ศิรมิงคล 1 243,250         243,250         งานธุรการ/ฝุายบรหิารทั่วไป นางพนิตตา  เสรมิบญุส่ง 22 ธค.60 ขออนุมัติ
(1) 24 ธค. 60

96.12 โครงการ รว่มใจใช้ถุงผ้า รกัษาสิ่งแวดล้อม 1 500,000         500,000         กลุ่มงานเภสัชกรรม นางไพทร ลิมปว์รพรรณ 23 ก.พ.61 กพ-มิย 61

96.13 โครงการตรวจสุขภาพบคุลากรผู้ปฏบิตัิงานในสา้นักงบประมาณ ประจ้าป ี2561 (จอง อ.สกานต)์ 1
96.14 โครงการสัมมนาวิชาการเพ่ือพัฒนาศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านโสต ศอ นาสิก ระดับชาติ

ประจ้าปงีบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
1 177,200         177,200         กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก นางสาวชมพู มีเจรญิ 12 มีค 61 23มีค61

3,673,500       
97 โครงการสนับสนุนการจัดท้าแผนแม่บทยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลราชวิถี(FLAG SHIP PROJECT) 1 10,000,000     0 ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ

97.1 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ (พ่ีออย) 1

98 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 1 3,000,000       0 ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ
98.1 โครงการช่วยเกษตรกรขายผลผลิตทางการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 1 - 0 ฝุายลูกค้าสัมพันธ์ นายปฐมพงษ์ แสนวันนา

98.2 โครงการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรเีวชเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 63 พรรษา 
ในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 3,184,000       1,600,000       
0

กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์ พญ.อรญัญา ยันตพันธ์ 20 พ.ย.60 ขออุมัติ ธค.60 เป็นต้นไป

99 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 1,000,000       0 ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ
99.1 โครงการจัดนิทรรศการทันตสุขศึกษา 1 9,400            9,000            0 กลุ่มงานทันตกรรม ทพญ.อุมาวดี นวลแสง 8 มค.61 ขออนุมัติ 1-31 มีค. 61

99.2 โครงการรณรงค์วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 1 3 11,000           11,000           11,000 กลุ่มงานทันตกรรม ทพญ.ประพิณ เปีย่มพริ้ง 3 ต.ค.60 ขออนุมัติ
20 ตค. 60

99.3 โครงการวันเบาหวานโลกป ี2560 1 31,150           0 คณะกรรมการเบาหวานคุณภาพ นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปญัญา
99.4 โครงการกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 1 36,220           0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กิจกรรมพิเศษ นางศรรีตัน์ บวรโกศล
99.5 โครงการกิจกรรมวันพยาบาลสากล 1 36,220           0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กิจกรรมพิเศษ นางศรรีตัน์ บวรโกศล
99.6 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันไตโลก 1 84,350           82,200           82,200 กลุ่มงานอายุรศาสตร ์/ งานโรคไต พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ 6 ม.ีค.61

99.7 โครงการลดเสียง ลดหูหนวกเน่ืองในวันการได้ยินโลก (World Hearing Day) 1 กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก แพทย์หญงินภสัถ์ ธนะมัย
100 โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนแม่บทยุทธศาสตร ์โรงพยาบาลราชวิถี 1 1,000,000       0 ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ
101 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการจัดท้าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปงีบประมาณ 2562 โรงพยาบาลราชวิถี

(วงเงินเดิม 145,500 ขอเพ่ิมเงิน 18,800 โดยตัดจ่ายจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบาย 
(ล าดับที่ 96) รวมวงเงิน 164,300)

1 145,500         164,300         164,300 ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ 7 กย. 60 12 ตค. 60

102 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการการบรหิารโครงการ โรงพยาบาลราชวิถี แบบบรูณาการ ประจ้าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561

1 4 182,600         182,600         182,600 ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ 5 ต.ค.60 ขออนุมัติ
31 ตค. 60

103 โครงการการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์(Strategic  Plan Review)  โรงพยาบาลราชวิถี
 ประจ้าปงีบประมาณ 2561

1 2,439,700       
0

ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ

104 โครงการอบรมการพัฒนาและส่งเสรมิความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในโรงพยาบาล
ราชวิถี ประจ้าปงีบประมาณ 2561

1 145,600         
0

ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ

105 โครงการอบรมให้ความรู้และการสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลราชวิถี ประจ้าปี
งบประมาณ 2561

1 1,000,000       
0

ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ

106 โครงการสนับสนุนการท้างานเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์โรงพยาบาลราชวิถี ประจ้าปงีบประมาณ 2561 1 2,315,400       0 ฝุายแผนงานและประเมินผล นางสาวชมพู  มีเจรญิ

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 8 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

107 โครงการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการใช้และบา้รงุรกัษาเครื่องมือแพทย์แก่บคุลากรภายในโรงพยาบาล
ราชวิถี

1 168,100         168,100         
0

กลุ่มงานสนัยสนุนวิชาการ / งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ นายจรญู  ปดิทะเหล็ก 24 มค. 61 ขออนุมตั ิดา้เนินการ 
(2) 5-6 กค.61
ดา้เนินการ 
(1) 31 กค. 61-
1 สค. 61

ดา้เนินการ 
(3) 27-28 สค. 61

108 โครงการครวัช่วยได้ เอาหัวใจคืนมา 1 104,600         104,600         
0

กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ / ศูนย์กู้ชีพนเรทร 
รว่มกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นางสาวอุบล ยี่เฮ็ง 31 ต.ค.60 ขออนุมัติ (1) 22 เมย. 61
(2) 29 เมย. 61

109 โครงการ “ราชวิถีท้าด”ี+ขอเพ่ิมวงเงิน 84,300 1 195,700         280,000         0 ฝุายลูกค้าสัมพันธ์ นพ.สกานต์  บนุนาค

110 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการเรื่อง การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน (-ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินเปน็38,300) 1 39,920           38,300           0 กลุ่มงานวิสัญญวีิทยา นางสาวอรสา  ตันตินพเก้า 15 ธค.60 ขออนุมัติ เปลี่ยนวงเงิน
27 มค. 61

ดา้เนินการ
19-20 กพ 61

111 โครงการผ่าตัดผ่านกล้องผู้ปวุยมะเรง็นรเีวช 1 2,400,000       1,600,000       0 กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร์ นพ.สมบรูณ์ ศรศุกลรตัน์ 7 ธค.60 ขออนุมตัิ
1 ธค. 60 - 30 กย. 61

112 โครงการสื่อสารความคิดเห็นจากภาคประชาชนแก่บคุลากรเพ่ือการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 1 54,800           54,800           0 ฝุายสวัสดิการสังคม นายอธิป สัตยาอภธิาน 9 มค.61 ขออนุมัติ ก.1 26 มีค. 61 ก.2 25 พค. 61

113 โครงการส่งเสรมิบทบาทอาสาสมัครหรอืจิตอาสาเพ่ือเยี่ยวยาจิตใจผู้ปวุยโรคเรื้อรงั 1 49,750           49,750           

0

ฝุายสวัสดิการสังคม นางสาวพรทิพย์ เสรมิพณิชกิจ 8 มค.61 ขออนุมัติ
กิจกรรม

อาสาขา้งเตยีง 
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ๆ 

2-3 ชม.

กิจกรรมส่งเสรมิ
บทบาทอาสาสมคัร

2 เมย.61

114 โครงการพัฒนาระบบการส่งเสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาทารกปวุย 1 97,000           97,000           0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / คลินิกนมแม่ นางภาวิณี  ปลิวมา 26 ธค.60 ขออนุมัติ
ธค.60-มิย.61

115 โครงการฟ้ืนฟูสุขภาวะจิตอาสาทวารเทียมและออสโตเมทสัญจร โรงพยาบาลราชวิถี 1 203,300         115,200         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลศัลยกรรม ออสโตมีนางระพีพร มาศธนพันธ์ 7 ธค.60 ขออนุมัติ (1) 19 มค. 61 (2) 13 มิย. 61

116 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการพยาบาลผู้ปวุยแบบประคับประคอง 1 223,300         223,300         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลรงัสีรกัษา นางสุวารวีรรณ  จิระเสวกดิลก 24 พย.60 ขออนุมัติ ก.2 ธค. 60 ก.2 กพ.61 ก.2 เมย. 61 ก.2 พค. 61 ก.1 18-29 มิย. 61

117 โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน จิตอาสาเพ่ือผู้ปวุยมะเรง็ 1 143,500         143,500         0 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลรงัสีรกัษา นางสุวารวีรรณ  จิระเสวกดิลก 29 พย.60 ขออนุมัติ ก.2 มค.-กค.61 ก.1 9 มิย. 61

118 โครงการพัฒนาสู่ความเปน็เลิศในการดูแลแผลกดทับ 1 288,000         288,000         
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลผู้ปวุย
ศัลยกรรม คณะท้างานเฝูาระวังและดูแลแผลกดทับ

นางสาวบญุชื่น อ่ิมมาก 9 พ.ย.60 ขออนุมัติ มค.-กค.61

119 โครงการกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม (AA) โรงพยาบาลราชวิถี 1 23,650           20,350           0 กลุ่มงานจิตเวช นางสาววรญิญา  อรรถยุกติ 2 ม.ีค. 61 มีค61-กย61

120 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง "สมดุลชีวิตพิชิตด้วยมณีเวช" 1 31,800           31,800           0 กลุ่มงานจิตเวช พญ.สมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล 8 พ.ย.60 ขออนุมัติ 19 มค. 61

121 โครงการ Grand opening for  Previllage DM card & Innovation of diabetes patient 1 1,460,200       1,460,200       0 คณะกรรมการเบาหวานคุณภาพ นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปญัญา 8 ม.ค.61 ขออนุมัติ 19 พค. 61

122 โครงการอาหารเบาหวานต้นแบบราชวิถี 1 410,000         410,000         0 คณะกรรมการเบาหวานคุณภาพ นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปญัญา 17 มค.61 ขออนุมัติ
มค.- กค.61

123 โครงการ Art therapy เพ่ือนมะเรง็ 1 2 102,000         102,000         102,000 กลุ่มงานรงัสีรกัษา นางอารยา  ปานพรม 6 ต.ค.60 ขออนุมตัิ
พุธ สัปดาหท์ ี1 และ 3 

ของทกุเดอืน
 - นิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผล 0

 - ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 8 1,310,200       0

124 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ “นวัตกรรมราชวิถี” 1 197,000         197,000         0 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ / งานนวัตกรรมทางการแพทย์ นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปญัญา 5 มค. 61 ขออนุมัติ
มค.-มิย.61

125 โครงการผลิตคู่มือการดูแลสุขภาพสา้หรบัผู้รบับรกิาร 1 200,000         200,000         0 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ / งานพัฒนาและส่งเสรมิวิชาการสุขภาพพญ. ปยิะธิดา หาญสมบรูณ์ 27 ธค.60 ขออนุมตัิ
1ธค.60 - 30มยิ.61

126 โครงการวารสารสุขภาพ 1 50,000           50,000           0 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ / งานพัฒนาและส่งเสรมิวิชาการสุขภาพพญ. ปยิะธิดา หาญสมบรูณ์ 5 มค. 61 1ธค.60 - 30มิย.61 ขออนุมัติ

127 โครงการผลิตสื่อการสอนชุดนิทรรศการถาวรสา้หรบัผู้รบับรกิาร 1 50,000           50,000           0 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ / งานพัฒนาและส่งเสรมิวิชาการสุขภาพพญ. ปยิะธิดา หาญสมบรูณ์ 27 ธค.60 ขออนุมัติ
1ธค.60 - 30กค.61

128 โครงการแผ่นพับความรู้สู่ประชาชน 1 495,000         495,000         0 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ / งานพัฒนาและส่งเสรมิวิชาการสุขภาพพญ. ปยิะธิดา หาญสมบรูณ์ 27 ธค.60 ขออนุมตัิ
1ธค.60 - 30มยิ.61

129 โครงการวารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี 1 130,000         128,000         0 ฝุายลูกค้าสัมพันธ์ นายปฐมพงษ์  แสนวันนา 27 ธค.60 ขออนุมัติ

130 โครงการ Gyn Annual Report 2017 1 51,000           51,000           0 กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร ์/ หน่วยสารสนเทศ นพ.สธน บญุลิขิต 10 ธค.60 ขออนุมัติ

131 โครงการจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการพลังงาน โรงพยาบาลราชวิถี 1 137,200         137,200         0 คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน นางสาวธวัลรตัน์  ทั้งสว่างวงศ์ 29 มค. 61 ขออนุมัติ
ดา้เนินการม.ค.

61-มิ.ย.61

 - เฉลิมพระเกียรติ พระราชด าริ 0

 - พัฒนาคุณภาพ (เช่น HA) 6 7,019,950       0

132 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี ด้านการพัฒนาศักยภาพ 1 2 1,169,000       1,087,500       1,087,500 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางสาวศิรพิร แสงสว่าง 4 ต.ค.60 ขออนุมัติ
ตค.60-กย.61

133 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี ด้านการอบรม 1 2 2,956,850       2,527,250       2,527,250 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางสาวศิรพิร แสงสว่าง 13 ธค.60 ตค.60-กย.61 ขออนุมัติ

134 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี ด้านความปลอดภยัและการบรหิารความเสี่ยง (เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่าย ในกิจกรรมที่ 2 เปน็ 242,450 บาท)

1 2 881,800          881800
(508250) 0

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางสาวศิรพิร แสงสว่าง 15 ธค.60 ขออนุมัติ
ก.1 ธค.60-กค.

61

ก.2 5-7 กพ.61

135 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี ด้านการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 1 2และ4 470,300         470,300         

0

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางสาวศิรพิร แสงสว่าง 15 ธค.60 ขออนุมตัิ
ธค.60-กค.61

ก.1 3 รุน่ๆละ 1 วนั
ก.2 1 วนั

ก.3 ธค.60-กค.61

136 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี ดา้นการศึกษาดงูาน (ยกเลิก) เอาเงินมาใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลราชวิถีเรื่อง "Kick Off ทศิทางการพัฒนาคุณภาพ" 1,493,200 บาท   (เพ่ิมเงินจาก ล าดบัที ่95.1 
(461,200.- บาท)

1 1,032,000       1,493,200       
0

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางสาวศิรพิร แสงสว่าง 29 พย.60 31 มค.-2 กพ. 61

137 โครงการสา้รวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี 1 510,000         510,000         0 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางสาวศิรพิร แสงสว่าง 15 ธค.60 ขออนุมัติ
ธค.60 - กค.61

 - เกณฑ์ (CPG) (งบรายจ่ายอ่ืน) 0

 - ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA)  (งบรายจ่ายอ่ืน) 1 101,750         0

138 โครงการการจัดท้าฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย 1 101,750         
0

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี /
งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

น.ส.ชลิดา เขมวรานันท์

 - พัฒนารปูแบบ (Model Development)  (งบรายจ่ายอ่ืน) 1 60,000           0

139 โครงการจัดท้านวัตกรรมส่งเสรมิการคว่า้หน้าสา้หรบัผู้ปวุยที่ได้รบัการฉดีแก๊สหรอืใส่น้้ามันไว้ในลูกตา 1 60,000           60,000           
0

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลจักษุ น.ส.เจรญิศร ีอาทิตยสร 8 ม.ค.61 ขออนุมัติ
1 มค.-30 มิย.

61

 - ฐานข้อมูล (Data base)  (งบรายจ่ายอ่ืน) 0

 - พัฒนาบคุลากรด้านการวิจัย (บคุลากรภายนอก/ภายใน)  (งบรายจ่ายอ่ืน) 12 20,349,980     0

140 โครงการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งการพัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานและการประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์

1 15,000,000     
0

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี

141 โครงการฝึกอบรม “ชีวสถิติเพ่ือการวิจัย” 1 150,800         0 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี
142 โครงการฝึกอบรมระเบยีบวิธีวิจัยทางคลินิกสา้หรบัแพทย์ประจ้าบา้น 1 177,300         149,600         0 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี 23 ธค.60 ขออนุมัติ 2-4 พค.61

143 โครงการการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการน้าเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Scientific Paper Writing and Effective Presentation)

1 164,400         46,000           
0

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี 30 พย.60 ขออนุมัติ 7-8 มิย. 61

ฉบับปกติ ม.ค.-เม.ย.61 ฉบับพิเศษ พ.ค.-ก.ย. 61

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 9 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

144 โครงการ "คลินิกวิจัยและชีวสถิต"ิ 1 1 274,780         247,780         
247,780

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี 26 ก.ย.60 ขออนุมัติ
1 ตค.60-30 กย.61

145 โครงการนิทรรศการสัปดาห์วิจัยโรงพยาบาลราชวิถี 2561 1 1 13,500           8,450            
8,450

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี 14 ก.พ. 61 ขออนุมัติ ด้าเนินการ 
7-13 มิย 61

146 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏบิตัิการวิจัยที่ดี (Good 
Clinical Practice: GCP)

1 1 144,800         144,800         144,800 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี 12 ต.ค.60 ขออนุมัติ 16-17 พย. 60

147 โครงการส่งบคุลากรศึกษาต่อปรญิญาโท สาขาระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology) 1 352,700         0 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี
148 โครงการจัดท้าวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ (จพสท.) ฉบบัพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี 1 895,000         885,000         885,000 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี 31 ตค. 60 ขออนุมัติ

ตค.60-กย.61

149 โครงการให้ค้าปรกึษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 457,400         317,000         
140,400

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี 29 พย.60 ขออนุมัติ ธค.60-กย.61
ใหค้้าปรกึษา 10 
เดอืนๆ ละ 2วัน

150 โครงการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการเลื่อนขั้น (Intensive Research Coaching) 1 1 418,800         418,800         418,800 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี 26 ก.ย.60 ขออนุมัติ 19 และ 26 ธค.6018 และ 29 มค. 61

151 โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 29  ประจ้าป ี2561 1 2,300,500       2,288,200       0 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี / งานวิจัยทางการแพทย์ ดร.จารวุรรณ  หมั่นมี 15 พ.ย.60 ขออนุมัติ 21-23 กพ.61

 แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาด้านสาธารณสุขและสรา้งเสรมิสุขภาพเชิงรกุ 40 31,196,980     0

โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รบัการพัฒนาอย่างเหมาะสม 40 31,196,980     0

กิจกรรม : บรูณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ 9 3,670,900       0

 - Service Plan : SP 9 3,670,900       0

152 โครงการจัดท้าหนังสือการล้างไตทางช่องท้องสา้หรบัประชาชน 1 500,000         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทางด้านโรคไต

นพ.สกานต์  บนุนาค

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 10 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

153 โครงการจัดท้าหนังสือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสา้หรบัประชาชน 1 500,000         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทางด้านโรคไต

นพ.สกานต์  บนุนาค

154 โครงการจัดท้าหนังสือโรคไตเรื้อรงัสา้หรบัประชาชน 1 500,000         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทางด้านโรคไต

นพ.สกานต์  บนุนาค

155 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเฉพาะทางด้านการรบับรจิาคอวัยวะ, เน้ือเยื่อ และการปลูกถ่ายอวัยวะ 1 100,000         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ

นพ.สกานต์  บนุนาค

156 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติสูตรการบรจิาคอวัยวะ ครั้งที่ 4 (The 4th TPM Intermediate 
Training Course in Transplant Coordination)

1 1,300,000       1,300,000       
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ

นพ.สกานต์  บนุนาค 20 ธค.60 ขออนุมัติ
ธค.60-มิย.61

157 โครงการเครอืข่ายความรว่มมือทางวิชาการแพทย์ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ ในส่วนภมูิภาค 1 152,400         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ

นพ.สกานต์  บนุนาค

158 โครงการอบรมเครอืข่ายการดูแลผู้ปวุยก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะ 1 84,150           
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ

นพ.สกานต์  บนุนาค

159 โครงการอบรมการให้การพยาบาลผู้ปวุยหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ 1 34,350           
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ

นพ.สกานต์  บนุนาค

160 โครงการปรบัปรงุและจัดพิมพ์หนังสือชีวิตใหม่หลักการปลูกถ่ายไต 1 500,000         500,000         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ

นพ.สกานต์  บนุนาค 18 ธค.60 ขออนุมัติ
ธค.60-มิย.61

 - บรูณาการกับเขตสุขภาพ (ด้าน COE กรมฯ / ที่ไม่อยู่ใน SP / นโยบายกระทรวงหรอืประเทศในภาพแผน
บรูณาการ เช่น ขยะและสิ่งแวดล้อม เปน็ต้น) 0

0

กิจกรรม : พัฒนาเครอืข่ายและแก้ไขปญัหาสุขภาพของประชาชน 31 27,526,080     0

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครอืข่ายวิชาการ 29 27,016,360     0

161 โครงการเพ่ือการพัฒนาศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทางของโรงพยาบาลราชวิถี 1 10,000,000     0 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.ไพศาล รว่มวิบลูย์สุข

161.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการ Rajavithi International Endovascular Training Course TEVAR 
Principles
& Practice with Challenging Cases

1 3 67,700           67,700           0
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นายวิทวัส  พิบลูย์ 21 กพ. 61 ขออนุมัติ 26-27 มคี. 61 

ห้องผ่าตดั ชัน้2 
ตกึสอาด
ศิรพัิฒน์

161.2 โครงการการฝึกอบรมพ้ืนฐานการผ่าตัดทางกล้องสาขานรเีวชเพ่ือแพทย์ประจ้าบา้นสูตินรเีวชศาสตร ์และ
พยาบาลที่สนใจการผ่าตัดผ่านกล้องนรเีวช Basic Laparoscopy in Gynecology for Resident and 
nurse training program

1 3 54,000           54,000           

กลุ่มงานสูตินรเีวชศาสตร/์หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรเีวช พญ.อรญัญา ยันตพันธ์ 23 กพ. 61 ขออนุมัติ 14-15 มิย. 61

161.3 โครงการ(น้ารอ่ง)การเข้าถึงบรกิารของผู้ปวุยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานผ่าน
หน่วยบรกิารประจ้า

1 3 270,710         270,710         

161.4 โครงการ Revision Total Knee arthroplasty and Live surgery demonstration 1 3 185,750         กลุ่มงานออรโ์ธปดิิกส์ นพ.พรภวิษญ ์ ศรภีริมย์ 12 มีค 61 30 เมบ 61

162 โครงการคาราวานการแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลราชวิถี สู่ประชาชนในส่วนภมูิภาค 
เรื่อง ยกระดับสุขภาพประชาชนในเขตบรกิารสุขภาพ โดยการผ่าตัดทางกล้อง

1 1,981,500       
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง

นพ.ทวี รตันชูเอก 23 พย. 60 ขออนุมัติ (1) 13-15 ธค. 60 (2) พค.-มิย.61

163 โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารเพ่ือการดูแลผู้ปวุยโรคมะเรง็ 1 2,012,000       
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง

นพ.ทวี รตันชูเอก

164 โครงการเครอืข่ายความรว่มมือทางการแพทย์ด้านการส่องกล้อง สู่ประชาชนในเขตบรกิารสุขภาพ เรื่อง 
พัฒนาศักยภาพผู้ให้บรกิาร ด้านการส่องกล้องผู้ปวุยมะเรง็ทางเดินอาหาร

1 780,600         719,600         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง

นพ.ทวี รตันชูเอก 19 ธค.60 ขออนุมัติ (1) 1-2 กพ. 61
ณ รพ.ชมุพรเขต

อุดมศักดิ์

(2) 29-30 มีค. 
61

ณ รพ.วชิระภเูก็ต

(3) 24-25 พค. 61
ณ รพ.ชมุพรเขต

อุดมศักดิ์

(4) 13-16 มยิ. 61
ณ รพ.บงึกาฬ 
และรพ.เลย

165 โครงการเครอืข่ายความรว่มมือทางการแพทย์ สู่ประชาชนในส่วนภมูิภาค เรื่อง “ยกระดับสุขภาพประชาชน
โดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง"

1 391,600         391,600         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง

นพ.ทวี รตันชูเอก 9 มค.61 ขออนุมัติ
2 ครั้งๆละ 3 

วัน

166 โครงการเครอืข่ายความรว่มมือทางการแพทย์ สู่ประชาชนในส่วนภมูิภาค เรื่อง “ยกระดับสุขภาพประชาชน
โดยการผ่าตัดโรคกระดูกไขสันหลังผ่านกล้อง”

1 181,200         181,200         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง

นพ.ทวี รตันชูเอก 9 มค.61 ขออนุมัติ
3 วันท้าการ

167 โครงการเครอืข่ายความรว่มมือทางการแพทย์  สู่ประชาชนในส่วนภมูิภาค เรื่อง ยกระดับสุขภาพสตร ีโดย
การผ่าตัดทางกล้อง

1 408,000         245,600         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง

นพ.ทวี รตันชูเอก / พญ.อรญัญา  ยันตพันธ์ 15 ม.ค. 61 ขออนุมัติ (1) 1-3 กพ. 61 (2) 19-21 เมย. 61

168 โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง  “Masterclass  on Laparoscopic Nephrectomy”
เปลี่ยนชื่อเปน็ โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง MIS Urology : ONE ASEAN

1 627,350         627,350         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง

นพ.ทวี รตันชูเอก / นพ.ธเนศ ไทยด้ารง 8 กพ. 61 ขออนุมัติ 20-22 มิย. 61

169 โครงการเครอืข่ายความรว่มมือทางการแพทย์  สู่ประชาชนในส่วนภมูิภาค เรื่อง “ยกระดับสุขภาพประชาชน
 โดยการผ่าตัดทางเดินปสัสาวะผ่านกล้อง” เปลี่ยนชื่อเปน็

1 398,100         398,100         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง

นพ.ทวี รตันชูเอก / นพ.ธเนศ ไทยด้ารง

170 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการการกู้ชีพชั้นสูง แก่แพทย์ประจ้าบา้น กรมการแพทย์
Advanced Cardiovascular Life Support for resident of Department of Medical Services

1 935,200         904,350         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านหัวใจและหลอดเลือด

นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ 29 พย.60 ขออนุมัติ

171 โครงการพัฒนาเครอืข่ายด้านการรกัษาผู้ปวุยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตบรกิารสุขภาพที่ 9 แบบบรูณา
การ 
(น าเงิน 614,170.- ไปเพ่ิมให้ SP7) ล าดับเดียวกับ SP7

1 683,700                  614,170
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านหัวใจและหลอดเลือด

นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ 8 ม.ค.61 ขออนุมัติ

172 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บรกิารด้านการคัดกรองผู้ปวุยโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับประเทศ 
(536600)

1 1,489,000        633500
(536600)

0
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านหัวใจและหลอดเลือด

นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ 2 พ.ย.60 ขออนุมัติ 14 มีค.61

173 โครงการแนวทางการรบั  ส่งต่อ เฉพาะโรค Model ต้นแบบ ระดับชาติ One-Stop-Service One-day  
Surgery Referral Model

1 564,100         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
งานพัฒนานโยบายยุทธศาสตรก์ารแพทย์

นพ.ไพศาล รว่มวิบลูย์สุข / นางเสาวลักษณ์  วงศ์กาฬสินธุ์

174 โครงการเครอืข่ายความรว่มมือทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด สู่ประชาชนชาวจังหวัด
สมุทรสาคร

1 847,200         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านหัวใจและหลอดเลือด

นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ / พญ.นภา  ศิรวิัฒนากุล

175 โครงการการจัดท้าแนวเวชปฏบิตัิการดูแลผู้ปวุยโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 275,000         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านหัวใจและหลอดเลือด

นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์

176 โครงการเครอืข่ายความรว่มมือทางวิชาการแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก "ยกระดับสุขภาพโรคทางหู 
และการได้ยินของประชาชน"

1 1,467,100       
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก

นพ.พรเอก อภพัินธุ์ 5 ตค.60 ขออนุมัติ 13-16 กพ.61

177 โครงการพัฒนาเครอืข่ายด้านความเปน็เลิศทางการแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลราชวิถี “ยกระดับองค์
ความรู้การรกัษาผู้ปวุยมะเรง็ศีรษะ และคอ ณ โรงพยาบาลมะเรง็ลพบรุ”ี

1 379,400         323,480         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก

นพ.พรเอก อภพัินธุ์ 30 พย.60 ขออนุมัติ พย.60-กย.61

178 โครงการ 22rd Annual Asian Course in Temporal Bone/ Ear Surgery (เปลี่ยนแหล่งเงินเปน็เงิน
งบประมาณ ล าดับAS16)

1 2 917,800         877,000         
877,000

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก

นพ.พรเอก อภพัินธุ์ 5 ต.ค.60 ขออนุมัติ 6-10 พย. 60

179 โครงการ 16th Annual Asean Course in Head and Neck Surgery 1 841,000         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก

นพ.พรเอก อภพัินธุ์

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 11 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

180 โครงการจัดอบรมแพทย์ด้าน ATLS (เก็บค่าลงทะเบยีน 15,000.- บาท) (เงินราชวิทยาลัยศัลยแพทย)์ 1 960,000         -
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านอุบตัิเหตุ

พญ.นพมณี  ตันติเวทเรอืงเดช 8 ม.ค.61 ขออนุมัติ
มค.-กย.61

181 โครงการฝึกอบรม Rajavithi Advanced Trauma Course for Medical Student
(เงินสนับสนุนจากสถาบนัรว่มผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรงัสิต)

1  -  - 
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านอุบตัิเหตุ

 นพ.ธีระชัย อุกฤษฏม์โนรถ 8 ม.ค.61 ขออนุมัติ มิย.61-พค.62

182 โครงการอบรมการเตรยีมความพรอ้มรบัผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์อุบตัิภยั โรงพยาบาลราชวิถี 
(Preparedness Trauma in Disaster, Rajavithi Hospital)

1 124,800         124,800         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านอุบตัิเหตุ

 นพ.ธีระชัย อุกฤษฏม์โนรถ 15 ม.ค. 61 ขออนุมัติ
มค.-มิย.61

183 โครงการพัฒนาบคุลากรเรื่อง Essential Trauma Life Support 1 102,850         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านอุบตัิเหตุ

 นพ.ธีระชัย อุกฤษฏม์โนรถ 27 ธค.60 ขออนุมัติ 15-17 พค. 61

184 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 1 85,800           85,800           
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านอุบตัิเหตุ

 นพ.ธีระชัย อุกฤษฏม์โนรถ 14 ม.ค.61 ขออนุมัติ
มค.-มิย.61

185 โครงการEssential Trauma Life Support มุ่งสู่ภมูิภาค เปลี่ยนเปน็ โครงการ ATLS มุ่งสู่ภมูิภาค 1 170,650         158,360         
0

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านอุบตัิเหตุ

 นพ.ธีระชัย อุกฤษฏม์โนรถ 14 ม.ค.61 ขออนุมัติ
มค.-มิย.61

186 โครงการฝึกอบรมพ้ืนฐานการผ่าตัดทางกล้องสาขานรเีวชเพ่ือแพทย์ประจ้าบา้นสูตินรเีวชศาสตร ์และ
พยาบาลที่สนใจการผ่าตัดผ่านกล้องนรเีวช ป ี2561 "2018 Basic Laparoscopy in Gynecology for 
resident and nurse trainning program"

1 127,800         กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง

นพ.ทวี รตันชูเอก

187 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผ่าตัดน้้าวุ้นตาและจอประสาทตาอย่างง่ายสา้หรบัจักษุแพทย์ (น าเงินไปเพ่ิม
ให้ล าดับ SP8 180,000.- บาท)

1 710400 180,000         กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา

นพ.ไพศาล รว่มวิบลูย์สุข

188 โครงการพัฒนาครอืข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ (น าเงินไปเพ่ิมให้ล าดับ CD1 11,350.- บาท) 1 501250 11,350           กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ / 
ศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา

นพ.ไพศาล รว่มวิบลูย์สุข

 - ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญัหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ 2 509,720         0

   1) การออกหน่วยบรกิารสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพ้ืนที่ 2 509,720         0

189 โครงการสรา้งเสรมิสุขภาพชุมชนแฟลตดินแดง เฉลิมพระเกียรติฯ 1 2 387,720         387,320         387,320 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ / งานพัฒนาและส่งเสรมิวิชาการสุขภาพพญ.ปยิะธิดา หาญสมบรูณ์ 7 ก.ย.60 ขออนุมัติ
ตค.60-กย.61

190 โครงการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ในผู้ปวุยโรคเบาหวาน เครอืข่ายโรงพยาบาลราชวิถี 1 2 122,000         122,000         122,000 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / งานการพยาบาลผู้ปวุยนอก 
ห้องตรวจจักษุ

นางศรรีตัน์ บวรโกศล 16 ต.ค.60 ขออนุมัติ
ตค.60-กย.61

   2) การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปญัหา 0

      โรคสา้คัญด้านสาธารณสุข 0

#REF! #REF! 0

 - พัฒนาตนเอง เช่น ฝึกอบรมบคุลากร (งบด าเนินงาน) 1 3,000,000       0
191 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาระบบบรกิารตติยภมูิเพ่ือรองรบัประชาคมอาเซียน 1 3,000,000       0 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.ไพศาล รว่มวิบลูย์สุข
191.1 โครงการการฝึกอบรมการผ่าตัดทางกล้องสาขานรเีวชเพ่ือแพทย์และพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน

 "Asean Gynecologic Endoscopy for felloship and nurse training program" (RJ-AGE)
3 25,130           25,130           

0
กลุ่มงานสูติรเีวชศาสตร์ พ.ญ.อารยา บญุยะลีพรรณ 8 พ.ย.60 ขออนุมัติ 3 มค.-28 กพ. 61

191.2 โครงการการฝึกอบรมการผ่าตัดทางกล้องสาขานรเีวชสา้หรบัแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน หลักสูตร ๑ ป ี
"Asean Gynecologic Endoscopy for 1-year felloship training program" (GE-MIS)

3 38,180           38,180           
0

กลุ่มงานสูติรเีวชศาสตร์ พ.ญ.อารยา บญุยะลีพรรณ 8 พ.ย.60 ขออนุมัติ 3 มค.-28 ธค. 61

 - พัฒนาเครอืข่ายบคุลากรนอกสังกัด (งบด าเนินงาน) 1 3,000,000       0
192 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเครอืข่ายวิชาการและการบรกิารกับประเทศประชาคมอาเซียน 1 3,000,000       0 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.ไพศาล รว่มวิบลูย์สุข
192.1 โครงการประชุมวิชาการการผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูง และเครอืข่ายความรว่มมือแพทย์ส่องกล้องในภมูิภาค

อาเซียน
Advanced Endoscopic Asean Congress if MISST (ตัดจ่ายให้ AS๑โครงการ MISST (พ่ีกัญ) 
1,000,000 บาท)

1,000,000       

192.2 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ การผ่าตัดทางกล้อง 3rd ASEAN Laparoscopic HPB Surgery 
Conference 2018 (3rd ASEAN-LHC 2018) ตัดจ่ายเพ่ิมให้ AS๗

989,650         

192.3 โครงการ 4th ASEAN MISST 2018 ตัดจ่ายเพ่ิมให้ AS๑๔ 274,000         

 - ออกหน่วยบรกิาร (งบด าเนินงาน,กลุ่มเปาูหมายจากอาเซียน) 1 4,000,000       0
193 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเพ่ือสรา้งเครอืข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน 1 4,000,000       0 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.ไพศาล รว่มวิบลูย์สุข

 - งบลงทุน 0

แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รบัการศึกษาวิจัย

 - วิจัย วช.
 - วิจัยไม่ วช.

 - วิจัย วช.
 - วิจัยไม่ วช.

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบรกิารทางการแพทย์เพ่ือผู้สูงอายุและคนพิการ

กิจกรรม : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ

 - โครงการ...

กิจกรรม : พัฒนาระบบบรกิารการแพทย์เพ่ือรองรบัสังคมผู้สูงอายุ

 - โครงการ...

กิจกรรม :  พัฒนาระบบบรกิารการแพทย์เพ่ือสรา้งเครอืข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน

กิจกรรม : ศึกษา ประเมิน พัฒนา องค์ความรู้ด้านการแพทย์ การวิจัยพ้ืนฐาน

กิจกรรม : ศึกษา ประเมิน พัฒนา องค์ความรู้ด้านการแพทย์ การวิจัยประยุกต์

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 12 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

แผนงานบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

โครงการ : โครงการพัฒนาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวัย

กิจกรรม : พัฒนาบรกิารสุขภาพตามช่วงวัยในกลุ่มวัยเรยีน (5-14 ป)ี

 - โครงการ...

กิจกรรม : พัฒนาบรกิารสุขภาพตามช่วงวัยในกลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ

 - โครงการ ...

กิจกรรม : พัฒนาและสรา้งเสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน

 - โครงการ...

โครงการ : โครงการพัฒนาบรกิารสุขภาพประชาชนตามช่วงวัยกลุ่มในครรภ/์แรกเกิด/ปฐมวัย

กิจกรรม : พัฒนาบรกิารสุขภาพตามช่วงวัยในครรภ/์แรกเกิด/ปฐมวัย (0-5 ป)ี

NB1 โครงการพัฒนาการให้บรกิารการคลอดมาตรฐานในเขตบรกิารสุขภาพ 1 3,764,700       กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.สมบรูณ์  ศรสกุลรตัน์ 6 ธค. 60

ก.3 (1) 12-15 ธค. 60
 เขตสุขภาพที ่7

(2) 8-10 มค. 61 
เขตสุขภาพที ่2

ก.1 (1) 24-26 
มค.61

(2) 29-31 มค.61
ก.1 (3) 21-23 กพ. 61
     (4) 26-28 กพ. 61

ก.1 (5) 7-9 มคี.61
(6) 12-14 มคี. 61
(7) 21-23 มคี. 61
(8) 26-28 มคี. 61

ก.1 (9) 25-27 เมย. 
61
(10) 30 เมย.-2 พค. 
61
ก.3 (3) 2-5 เมย. 61

ก.4 7-8 พค. 61
ก.2 23-25 พค. 61
ก.3 (4) 9-11 พค.
 61

กิจกรรม : พัฒนาบรกิารสุขภาพตามช่วงวัยกลุ่มแรกเกิด/ปฐมวัย  

  - โครงการ...

แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาด้านสาธารณสุขและเสรมิสรา้งสุขภาพเชิงรกุ

โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รบัการพัฒนาอย่างเหมาะสม

กิจกรรม :  บรูณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ (ค่าใช้จ่ายในการบรูณาการระบบบรกิาร ทุติยภมูิ และตติยภมู)ิ Service Plan

SP1 โครงการ “อบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บคุลากรในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความความ
ดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรกัษา ในเขตบรกิารสุขภาพส่วนภมูิภาค

1 3 600,000         กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์  ศรนินภากร 1 ธค. 60 ขออนุมัติจดัท้า

(1) 26 กพ. 61 
รร.สุโขทัยเทรเชอร์
 รสีอรท์ แอนด์
สปา จ.สุโขทัย

(2) 2 มคี. 61
รร.กรงุศรรีเิวอร ์
จ.
พระนครศรอียุธยา
(3) 9 มคี. 61 
รร. ไดมอนท์ 
พลาซ่า จ. สุ
ราษฎรธ์านี  
(4) 19 มคี. 61
รร.โกลเดน้ท์ ซิตี้
จ.ระยอง

SP2 โครงการ “ฟ้ืนฟูความรู้ Case manager ผู้ดูแลผู้ปวุยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั” 1 291,700         กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์  ศรนินภากร 6 ธค. 60 ขออนุมัติจดัท้า (1) 5-6 กพ. 61

SP3 โครงการขยายรปูแบบการดูแลผู้ปวุยเบาหวาน DOROH – 3 สู่ภมูิภาค 1 271,600         271,600         กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ ผศ. นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปญัญา 13 ธค. 60 ขออนุมัติจดัท้า (1) มค. 61- มคี.61

SP4 โครงการ “การอบรมแพทย์และทีมดูแลผู้ปวุยโรคเบาหวาน” 1 209,600         209,600         กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์  ศรนินภากร 4 ธค. 60
ขออนุมัติจดัท้า
ธค. 60 - มีค. 

61

SP5 โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการด้านการให้โภชนบา้บดัแก่ผู้ปวุยโรคไตเรื้อรงั 1 775,000         775,000         กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.สกานต์  บนุนาค 4 ธค. 60
ขออนุมัติจดัท้า (1) 8-9 มีค. 61

(2) 21-22 มีค. 
61

SP6
โครงการเครอืข่ายความรว่มมือทางวิชาการเฉพาะทาง ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ - ไต เพ่ือประชาชนในส่วน
ภมูิภาค
เปลี่ยนชื่อเปน็ โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการการพัฒนาเครอืข่ายการรบับรจิาคอวัยวะในส่วนภมูิภาค

1 567,000         567,000         กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.สกานต์  บนุนาค 23 มค. 61 ขออนุมัติจดัท้า
(1) 7-9 กพ. 61
ณ รร.อิมพีเรยีล

สกล

SP7

โครงการพัฒนาเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพเขต ๓ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบบรูณาการ  เปลี่ยนชื่อเปน็ 
โครงการพัฒนาเครอืขา่ยด้านการรกัษาผู้ปวุยโรคหัวใจและหลอดเลือด เขตบรกิารสุขภาพที่ ๙ แบบบรูณาการ 
(500,000+614,170 (ล าดับที่ 171) = 1,144,170.-บาท) 1 500,000         1,114,170       กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ นพ.พีระพัฒน์  มกรพงศ์ 8 มค. 61 ขออนุมัติจดัท้า

(1) 5-7 มีค. 
61

(2)-(6) 3 วัน

SP8
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผ่าตัดน้้าวุ้นตาและจอประสาทตาอย่างง่ายสา้หรบัจักษุแพทย์ (530400 + 
180000 (ล าดับที่ 187) = 714000.-บาท)

1 530,400         710,400         

โครงการประชุมวิชาการ Non Communicable Disease Forum 2018 (NCD Forum 2018 จัดการโรค
ไต
เรื้อรงัและโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัอ่ืน )ๆ

1 2,577,500       

กิจกรรม :  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครอืข่ายวิชาการและแก้ไขปญัหาสุขภาพประชาชน 1

CD1 โครงการพัฒนาเครอืข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ (489,900+11,350 (ล าดับที่ 188) = 501,250 1 489,000         501,250         

แผนงานบรูณาการปอูงกัน ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผู้ติดยาเสพติด

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 13 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

โครงการ : โครงการผู้เสพ ผู้ติดยา และสารเสพติดได้รบัการบ าบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

กิจกรรม :  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบ าบดัรกัษายาและสารเสพติด

 - ฝึกอบรมสัมมนาระยะสั้น
 - นิเทศ ติดตาม ก้ากับ และประเมินผล
 - ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
 - พัฒนาเครอืข่ายวิชาการ
 - ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญัหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่
   1) การออกหน่วยบรกิารสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพ้ืนที่ เช่น จังหวัด.....
   2) โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

 - บรูณาการด้านการปอูงกันและบา้บดัรกัษายาเสพติด
 - บรูณาการด้านแก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

 - พัฒนาตนเอง เช่น ฝึกอบรมบคุลากร (งบด้าเนินงาน) 
 - พัฒนาเครอืข่ายบคุลากรนอกสังกัด (งบด้าเนินงาน)
 - ออกหน่วยบรกิาร (งบด้าเนินงาน,กลุ่มเปาูหมายจากอาเซียน)

แผนงานบรูณาการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเปน็อยู่ของประชาชน

กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพบรกิารสาธารณสุข (ภาคตะวันออก)

 - โครงการ..........................................

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเปน็อยู่ของประชาชน

กิจกรรม : การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือความมั่นคงในชีวิต (ภาคกลาง)

 - โครงการ..........................................

กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพและการเข้าถึงบรกิารของประชาชน (ภาคกลาง)

 - โครงการ..........................................

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ

กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บรกิารสุขภาพผู้สูงอายุ (ภาคเหนือ)

 - โครงการ..........................................

F1 โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจ้าป ี2560 (เงินสวัสดิการโรงพยาบาลราชวิถี) 1 4 2,000,000       ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานสวัสดิการและบคุลากรสัมพันธ์ นางสุพัตรา  เกรยีงไชยกิจกุล 5 ต.ค.60 อนุมัติ

F2 โครงการดูแลสุขภาพในช่องปากในหน่วยพัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี (เงิน สปสช.) 1 2 0 กลุ่มงานทันตกรรม ทพญ.ดุษฎ ีเกรยีงเชิดศักดิ์ 9 ต.ค.60 อนุมัติ

F3 โครงการวิจัย เรื่อง พัฒนาระบบการดูแลผู้ปวุยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะวิกฤตในคลินิกชุมชน
อบอุ่นเครอืข่ายส่งต่อโรงพยาบาลราชวิถี (โครงการต่อเน่ือง ๓ ป ี: ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ เปน็ปทีี่ ๒)   (เงิน
งบประมาณ)

1 2,140,300       2,140,300       

F4 โครงการกีฬาบคุลากรสัมพันธ์ โรงพยาบาลราชวิถี ประจ้าป ี๒๕๖๐ (เงินสวัสดิการ) 1 1 500,000         500,000         500,000 กลุ่มงานทันตกรรม ทพญ.ดุษฎ ีเกรยีงเชิดศักดิ์ 9 ต.ค.60 อนุมัติ

F5 โครงการรณรงค์และพัฒนาค่านิยมด้านความรกัและพัฒนาค่านิยมด้านความรกั ผูกพันและการท้างานเปน็ทีม
 โรงพยาบาลราชวิถี (เงินสวัสดิการ)

1 4 2,800,000       2,800,000       ฝุายทรพัยากรบคุคล / งานสวัสดิการและบคุลากรสัมพันธ์ นางสุพัตรา  เกรยีงไชยกิจกุล 27 พ.ย.60 อนุมัติ

F6 โครงการพัฒนาความรว่มมือทางวิชาการ ด้าน Kidney Transplantation ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
ราชอาณาจักรภฏูาน (เงินงบประมาณ)

1 600,300         กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ 19 ตค.60 อนุมัติ

F7 โครงการพัฒนาคุณภาพบรกิารปฐมภมูิเครอืข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ประจ้าป ี2561  (เงิน สปสช.) 1 618,240         ฝุายประกันสุขภาพ พญ.ปยิะธิดา หาญสมบรูณ์ 19 ธค.60 อนุมัติ

F8 โครงการอบรมการดูแลผู้ปวุยภาวะวิกฤตและฉกุเฉนิ (Critical care)     (เงิน สวัสดิการ) 1 33,450           กลุ่มงานศัลยศาสตร์ นพ.สอาด ตรพีงษ์กรณุา อนุมัติ

F9 โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ ครั้งที่ 22 (เงินสมาคมเวชศาสตรฉ์กุเฉนิแห่งประเทศไทย) 1 3 169,200         กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ นส.อุบล  ยี่เฮ้ง 26 ธค.60 อนุมัติ

F10 โครงการวันรกัตับโลก ครั้งที่ ๒ (เงินสนับสนุนจากบรษัิทยา) 1 - กลุ่มงานอายุรศาสตร/์งานโรคทางเดินอาหาร นพ.เฉลิมรฐั  บญัชรเทวกุล 18 ม.ค.61 อนุมัติ

F11 โครงการพัฒนาชมรมผู้ปวุยเบาหวาน เพ่ือส่งเสรมิการดูแลแบบผู้ปวุยเปน็ศูนย์กลาง "พิทักษ์อนาคตไทย 
พ้นภยัเบาหวาน เริ่มวันน้ีที่เรา" (เงินจากสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย)

1 201,000         กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรก์ารแพทย์ ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์  ศรนินภากร 18 ม.ค.61 อนุมัติ

F12 โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิการการกู้ชีพขั้นสูงแก่บคุลากรทางการแพทย์ภายในเครอืข่ายปฐมภมูิ 
โรงพยาบาลราชวิถี  (เงิน สปสช.)

1 3 - ฝุายประกันสุขภาพ/งานบรกิารสุขภาพปฐมภมูิ นางเพียงใจ  อดิศัยมนตรี 30 ม.ค. 61 อนุมัติ 19-20 มคี. 61
ณ ห้อง ACLS ชัน้

 1

 

งบประมาณอ่ืนๆ 

กิจกรรม : พัฒนาระบบบรกิารเพ่ือสรา้งเครอืข่ายกับประชาคมอาเซียนด้านยาและสารเสพติด

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 14 โรงพยาบาลราชวิถี



เปาูหมาย
 (เรื่อง)

ยทุธ.รพ.
ที่

เงินบ ารงุ
(ได้รบัอนุมตั)ิ

เงินบ ารงุ
(เสนอโครงการ)

เงินงบประมาณ
(อนุมตั)ิ

เงินงบประมาณ
(เสนอโครงการ)

เงินอ่ืนๆ
(เสนอโครงการ)

จ านวนเงิน
(ปดิโครงการ)

จ านวนเงิน
(คงเหลือ)

กลุ่มงาน / ฝุาย ผู้รบัผิดชอบ
วันที่

ขออนุมตัิ
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 ม.ีค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 ม.ิย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

การด าเนินการ/ ขออนุมตั/ิ ด าเนินการ, ครั้งที,่ กิจกรรมที/่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด/ จา้งเหมา/ ถัวเถลี่ย/ ยกเลิก 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรปุโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้า่ยเงินบ ารงุ 2561
 จ าแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยทุธศาสตร ์

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ

F13 โครงการประชุมวิชาการประจ้าปพียาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วประเทศ (The Digestive 
Endoscopy Nurse Annual Conference) (เงินสนับสนุนจากสมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร 
(ประเทศไทย)

1 2 770,000         กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล / กลุ่มงานการพยาบาล
ตรวจรกัษาพิเศษ หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร

นางนฤมล  ขวัญเกิด 4 กพ. 61 (1) 24-25 พค. 61

F14 โครงการเจ้าหน้าที่กู้ชีพแข็งแรงของศูนย์กู้ชีพ นเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2561 ในพ้ืนที่โซน 8 
กรงุเทพมหานคร  (เงินกองทุนกิจกรรมพิเศษของมูลนิธิฯ)

1 2 90,300           กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ นายดิเรก  บญุเส็ง 5 กพ. 61 อนุมัติ
(1) 14 กพ. 61

(2) 17-18 
(3) 24-25 มี.ค.

61

F15 โครงการ การพัฒนาคุณภาพให้บรกิารตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลราชวิถี
ป ี๒๕๖๑ (เงินประกันสุขภาพโรงพยาบาลราชวิถี)

1 ตามจ่ายจรงิ ฝุายประกันสุขภาพ พญ.ปยิะธิดา หาญสมบรูณ์ 8 กพ. 61

F16 โครงการ พัฒนาวิชาการด้านเวชศาสตรฉ์กุเฉนิรว่มกับ Osaka University Hospital ประเทศญี่ปุนุ
(เงินกองทุนกิจกรรมพิเศษของมูลนิธิฯ)

1 170,000         กลุ่มงานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ นายฌาโน  เสนะวงษ์ 14 กพ. 61 อนุมัติ

F17  โครงการสุขาภบิาลอาหารสา้หรบัผู้ประกอบการรา้นค้า (ใช้เงินจากค่าลงทะเบยีนของผู้ประกอบการรา้นค้า) 1 10,000 ฝุายทรพัยากรบคุคล 23 กพ 61 25 กพ 61

ขออนุมัติ
1 กพ. 61 - 31 กค. 61

แผนเงินบ้ารงุ ป ี2561(รา่ง)โครงการ 15 โรงพยาบาลราชวิถี


