
ผลการดําเนินงาน

เงินงบประมาณ

1 การเรยีนการสอนแพทยเฉพาะทาง หลักสูตร พยาธวิิทยากายวภิาค 530,000   86,800 

งบประมาณป

 61

อยูในระหวางการฝกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 50 ไมมี งานฝกอบรม

เงินบาํรุง

1 โครงการฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรทางดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 78,000         ยกเลิกโครงการ งานทรัพย

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมปองกันอัคคีภัย 25,000         1. แตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม

2.ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง

30 ไมมี ค.อัคคีภัย

3 โครงการฝกอบรมการควบคุมโรคติดเชื้อในสถาบันพยาธิวทิยา 30,000         อยูระหวางดําเนินการ 30 ไมมี คณะกรรมการ 

IC/ENV

4 โครงการ อบรมความรูสิทธปิระโยชนประกันสังคม 10,000         7,425.00 ดําเนินการแลว เม่ือวันท่ี 14 ธ.ค. 61 100 บุคลากรมีเวลาเขารับการอบรมไมเต็มที่ 

เน่ืองจากมีงานประจําที่ตองปฏิบัติงานใน

หองปฏิบัติการตอเน่ืองกันที่จะตองสงตอ

ใหหนวยงานอื่น

งานทรัพย

5 โครงการเสริมสรางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันพยาธิวิทยา 

ประจําป 2562
5,000                   -  ขออนุมัติโครงการแลวตอนน้ีอยูระหวางดําเนินการ

1.แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

2.จัดทํารายชื่อคัดกรองเบ้ืองตนในแตละกลุม (พิจารณาจาก

สาย การลาตางๆ)

3.ประชุมเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑการคัดเลือก 

(ภายในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2562)

 -      - งานทรัพย

สัมมนาและฝกอบรม

บคุลากรภายใน

รายงานผลการดําเนินการโครงการเงินบาํรุงป พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
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6 โครงการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม 100,000       6,000 ดําเนินกิจกรรมดังนี้

1.ทําบุญเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ดําเนินการเม่ือวนัศุกรท่ี 12 

ตุลาคม 2561

2.วนัคลายวันสถาปนาสถาบันพยาธิวทิยาครบรอบ 44 ป 

ดําเนินการเม่ือวันอังคารที่ 25 ธนัวาคม 2561 

3.วนัคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ดําเนินการเม่ือวันศุกรที่ 7 

ธนัวาคม 2561 

4.ฌาปนกิจศพผูปวยไมมีญาติ และศพที่ญาติมอบให) 

ดําเนินการ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 ธนัวาคม 2561 และวนั

พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 

5.ประชาสัมพันธคานิยม MOPH 

(กิจกรรมที่ 1-4 ใชเงินสวสัดิการรานคา)

30 แผนเงินบํารุงไดรับการอนุมัติลาชา ทําให

โครงการฯ ที่ระบุไวในแผนฯ ไมสามารถ

เบิกจายเงินตามท่ี

ระบุไวในโครงการได

ค.สงเสริมจริยธรรม

7 โครงการสัมมนา เสริมสรางและพัฒนาคานิยมองคกร (OD) 400,000       237,954.86 ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาแลวเม่ือวันที่ 30-31 มีนาคม 

2562 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอรท แอนด สปา อําเภอปาก

ชอง จังหวัดนครราชสีมา และไดดําเนินการสงเบิกคาใชจาย

เรียบรอยแลว

100 1.ผูเขารวมโครงการยกเลิกการเขารวมใน

วนัที่เดินทางทําใหไมสามารถยกเลิก

คาใชจายกับทางโรงแรมได เนื่องจากตอง

ยกเลิกกอนสองอาทิตยกอนวนัเดินทาง   

2.เน่ืองจากวันท่ีดําเนินกิจกรรมเปนวัน

เสาร และอาทิตย ทําใหเจาหนาที่ไมมี

เวลาพักผอนกอนเริ่มมาทํางานในวนัจันทร 

3.ตารางกิจกรรมคอนขางแนนทําให

เจาหนาที่ไมมีเวลาชมสถานที่ในโรงแรม

และอ่ืนๆ นอกจากอยูแตในหองประชุม 

งานทรัพย
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8 โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 180,000       2,730.00  1.จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานป 2561  จํานวน 1 ครั้ง

2.จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร จํานวน 1 ครั้ง
งานยุทธศาสตรฯ

9 โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันพยาธิวิทยา 150,000       3,200.00 1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ดําเนินการไปแลว 3 คร้ัง 

เปาหมาย 6 คร้ัง/ป                                                        

2.การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง               

ดําเนินการไปแลว 4 คร้ัง เปาหมาย 6 คร้ัง/ป

10 มีบางกิจกรรมที่ลาชากวาแผนที่วางไว 

เชนการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพ การประชุมคณะกรรมการ

บริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมที่

ยังไมไดดําเนินการเชน การอบรมพัฒนา

คุณภาพ

HA

10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานอํานวยการ 218,000       42,210.00  1.ประชุมคณะกรรมการบริหาร จํานวน 6 ครั้ง

2.จัดกิจกรรมผูบริหารพบเจาหนาที่ จํานวน 5 ครั้ง

3. ประชุมตอนรบันักศึกษา ดูงาน จํานวน 1 ครั้ง

30 ไมมี ก.อํานวยการ

11 โครงการนําเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ 58,000         - ดําเนินการคลินิกวิจัย จํานวน 3 ครั้ง                             

ครั้งท่ี 1/2562 วนัที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 

ครั้งท่ี 2/2562 วนัที่ 7 – 9 มกราคม 2562

ครั้งท่ี 3/2562 วนัที่ 4 – 6 มีนาคม 2562

30 ไมมี ค.จัดการความรู

12 โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดลอม 50,000         - อยุในระหวางดําเนินการ 30 ไมมี คณะกรรมการ 

IC/ENV

13 โครงการประกันคุณภาพการยอมสไลดชิ้นเนื้อดวยเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมี

กับหนวยงาน

ภายนอก

20,000         20,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว 100 ไมมี งานอิมมูโน

14 โครงการฟนฟูวชิาการพยาธิวทิยากายวภิาคแกโรงพยาบาลเครือขาย 600,000 70,200 ทําการสํารวจสถานที่จัดการอบรมฯ ติดตอวิทยากร จัดซื้อ

วสัดุที่ใชประกอบการอบรมฯ และเปดรับสมัครผูเขารวม

อบรมฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการจัดการอบรมฯเพื่อ

กําหนดหัวขอการจัดการอบรมฯ ติดตอวิทยากรเพ่ือมา

บรรยายตามหัวขอ กําหนดและสํารวจสถานที่จัดการอบรมฯ

40 ไมมี คณะทํางาน ฯ
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15 โครงการนิเทศงานเพ่ือการพัฒนาเครอืขายการแพทยภูมิภาค 300,000       54,314  1. สํารวจความตองการการนิเทศงาน ร.พ.เครอืขาย

 2. จัดทําแผนและกําหนดการนิเทศงาน

 3. ดําเนินการนิเทศงาน จํานวน 3 แหง                          

 (รพ.พระพุทธชินราช, รพ.ขอนแกน,รพ.นครพิง)                

  (คงเหลืออีก 5 รพ.)

50 ไมมี คณะกรรมการ COE

16 โครงการวิจัย เร่ือง ชนิดของมะเร็งเมดัลโลบลาสโตมา 

(medulloblastoma) ในประเทศไทย

แบงตามองคการอนามัยโลก 2016  (The intergrated 

histopathological and 

genetic classification of medulloblastoma in Thailand based on 

the revised WHO classification 2016)

578,000 367,325.90 ไดดําเนินการเขียนงานวจิัย และดําเนินการสงตีพิมพ รอการ

พิจารณาการตีพิมพ

85 ไมมี พ.สมฤทัย


