
ผลการดําเนินงาน

เงินงบประมาณ

1 การเรียนการสอนแพทยเฉพาะทาง หลักสูตร พยาธิวิทยากายวิภาค 530,000 189179

(101,104)

290,283

คิดเปน 

54.77 %

 - ไดสงแพทยเขารับการฝกอบรม ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล จํานวน 3 ทาน ไดแก      

1.นพ.พสุพัฒน ศรีเบญจรัตน                                   

2..นพ.กฤษพล การอํานวย                                      

3.นพ.ธีระพงษ วงษวิบูลยชัย                                   

และภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ทาน ไดแก                           

1.นพ.ธีระพงษ วงษวิบูลยชัย

36 ไมมี งานฝกอบรม

เงินบํารุง

1 โครงการฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 78,000         ขอยกเลิกโครงการ งานทรัพย

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมปองกันอัคคีภัย 25,000         20,850.00  - กิจกรรมทบทวนและฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มีผูเขารวม 80 คน    

 - ฝกซอมอัคคีภัย วันที่ 19 ก.ค.62 มีผูเขารวม 80 คน 

 - เสร็จสิ้นโครงการ

ค.อัคคีภัย

3 โครงการฝกอบรมการควบคุมโรคติดเชื้อในสถาบันพยาธิวิทยา 30,000         - ไมไดดําเนินการ - คณะกรรมการ 

IC/ENV

4 โครงการ อบรมความรูสิทธิประโยชนประกันสังคม 10,000         7425 ดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 100 งานทรัพย

5 โครงการเสริมสรางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันพยาธิวิทยา 

ประจําป 2562
5,000                   -  อยูในระหวางดําเนินการในไตรมาส 3                            

 - ไตรมาสที่ 4 จะมีการจัดการคัดเลือกโดยวิธีการการสอบ

สัมภาษณจากจากผูที่ผานคุณสมบัติ และเขารับการสัมภาษณ

จากคณะกรรมการ จํานวน 1 ครั้ง ในเดือน ส.ค. 62 

 - งานทรัพย

สัมมนาและฝกอบรม

บุคลากรภายใน

รายงานผลการดําเนินการโครงการเงินบํารุงป พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3

โครงการ จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

ท่ีเบิกจาย

รอยละการ

ดําเนินงาน
ปญหาและอปุสรรค ผูรับผิดชอบ



ผลการดําเนินงาน
โครงการ จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

ท่ีเบิกจาย

รอยละการ

ดําเนินงาน
ปญหาและอปุสรรค ผูรับผิดชอบ

6 โครงการพัฒนาบุคลากรดานคณุธรรม จริยธรรม 100,000        13,420 1.จัดโครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลกัษณ  

พระบรมราชินี จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 3 มิ.ย. 62                 

2.จัดโครงการคัดเลือกหนวยงานดําเนินงานตามเกณฑ

คุณธรรมและความโปรงใสดีเดน กรมการแพทย จํานวน 1 

ครั้งวันที่ 26 - 27 มิ.ย. 62

ไมมี ค.สงเสริมจริยธรรม

7 โครงการสมัมนา เสริมสรางและพัฒนาคานิยมองคกร (OD) 400,000        237,954.86 โครงการไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวในไตรมาส 2 100 งานทรัพย

8 โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 180,000        2,730  มีการทบทวนแผน ภายในสถาบันฯ  - ไมมี งานยทุธศาสตรฯ

9 โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันพยาธิวิทยา 150,000        21,335 1.ประชุมคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพบุคลากร (HPH) 5/62 

จํานวน 1 ครั้ง                                                            

 2.ประชุมคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพบุคลากร (HPH) 6/62 

จํานวน 1 ครั้ง                                                            

3.การตรวจเยี่ยม (Internal Surveyor) หองปฏิบัติการทางพยาธิ

วิทยา

10 มีบางกิจกรรมที่ลาชากวาแผนที่วางไว 

เชนการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพ การประชุมคณะกรรมการ

บริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมที่

ยงัไมไดดําเนินการเชน การอบรมพัฒนา

คุณภาพ

HA

10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานอํานวยการ 218,000        94,637.50  1.มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จํานวน 11 ครั้ง 

2.จัดกิจกรรมผูบริหารพบเจาหนาที่ จํานวน 7 ครั้ง

3.รับรองคณะศึกษา ดูงาน จํานวน 1 ครั้ง

4. กิจกรรมบรรยาย เรื่อง ผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ครั้ง

ไมมี ก.อํานวยการ

11 โครงการนําเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ 58,000         - 1.จัดใหมีคลินิกวิจัย 2 เดือน/ครั้ง                              

2.หนวยงานดําเนินการเสนอชื่อเรื่องผลงานพัฒนาคุณภาพ   

เชนTA, R2R, CAI, KM และนวัตกรรมอีก 17 เรื่อง            

3.กิจกรรมเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพและงานวิจัย จะจัดใน

วันที่ 2 ก.ย 62

60 ไมมี ค.จัดการความรู
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12 โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดลอม 50,000         - ไมไดดําเนินการ - ไมมี คณะกรรมการ 

IC/ENV

13 โครงการประกันคุณภาพการยอมสไลดชิ้นเนื้อดวยเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมี

กับหนวยงาน

ภายนอก

20,000         20,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว 100 ไมมี งานอิมมูโน

14 โครงการฟนฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแกโรงพยาบาลเครือขาย 600,000 426,644.76 จัดโครงการไปแลวเมื่อวันที่ 22 - 24 พ.ค. 62 มีผูเขารวม

โครงการทั้งหมด 179 คน ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว

100 ไมมี คณะทํางาน ฯ

15 โครงการนิเทศงานเพ่ือการพัฒนาเครือขายการแพทยภมูิภาค 300,000        184,581.05 1.มีการนิเทศงานไป 10 รพ. ไดแก

    1. รพ.พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 29-30 พ.ย.61

     2. รพ.ขอนแกน วันที่ 12 ธ.ค.61

     3. รพ.นครพิงค จ.เชียงใหม วันที่ 23 เม.ย.62

     4.รพ.พระปกเกลา จ.จันทบุรี วันที่ 29 พ.ค. 2562

     5.รพ.ระยอง วันที่ 30 พ.ค. 2562

     6.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา วันที่ 31 พ.ค.62

     7.รพ.สุรินทร วันที่ 6 มิ.ย. 2562

     8.รพ.บุรีรัมย วันที่ 7 มิ.ย. 2562

     9.รพ.ยะลา วันที่ 22-23 ก.ค.62

     10.รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค วันที่ 9 ส.ค.62

เหลืออีก 2 รพ. 

2. สรุปผลการนิเทศงานใหกับรพ.เครือขาย เพ่ือปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะทั้งดานบริหารจัดการ ดานหองปฏิบัติการให

ไดมาตรฐานของราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย

91.66 ไมมี คณะกรรมการ COE
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16 โครงการวิจัย เรื่อง 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 โครงการวิจัยดาํเนินการเสร็จสิ้นแลวอยูในระหวางดําเนินการ

เบิกคาตอบแทน

100 ไมมี พ.สมฤทัย


