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เงินงบประมาณ

1 โครงการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 455,000  อยูในระหวางการขออนุมัติดําเนินโครงการฯ ป 63 และ

ดําเนินการเบิกคาตอบแทนอาจารยผูสอนเดือน สิงหาคม ถึง

เดือน ตุลาคม 2562  จํานวนเงนิทั้งสิ้น 115, 200.-บาท ซึ่งอยูใน

ขั้นตอนเสนอเซ็นเบิก จากงบประมาณป 2562 ที่เหลืออยู 

308,200.40.-บาท

20  งานฝกอบรม

เงินบํารุง

1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาธิวิทยาระบบ 

(Systemic Pathology)

93,000 อยูในระหวางดําเนินการเชิญวิทยากรเพื่อจัดอบรม ในวันที่ 21 

เมษายน 2563

30   งานฝกอบรม

1.ทบทวน จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและระงับ

อุคคีภัย

2.จัดทํา Action Plan โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ

ความพรอมเพื่อปองกันและระงับอัคคีภัย

3.ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ ตามแผนงานฯ ที่ไดรับอนุมัติ

3  โครงการเสริมสรางการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5,000 กําหนดการ เดือน ก.ค. - ส.ค.63   งานทรัพย

1.ทบทวน และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสถาบันพยาธิ

วิทยาสงเสริมจริยธรรมดีเดน ประจําป 2563

2.ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2563

 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ลําดับที่ 1 และ 2

5 โครงการสัมมนา "การเสริมสรางองคกรแหงความสุข 

(Happy workplace)"

400,000 161,593      1. รุนที่ 1 ระหวางวันที่  28-30 มกราคม 2563                     

                                                                              

100    งานทรัพย

2. รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 4-6 กุมภาพันธ 2563

 ณ ภูหินรองกลา  จังหวัดพิษณุโลก

3.กิจกรรมการสัมมนา

3.1  กิจกรรมศึกษาเสนทางธรรมชาติ

3.2 กิจกรรมฐาน และการถอดบทเรียน

3.3 กิจกรรมการแบงกลุมเพื่อนําเสนอ "องคกรแหงความสุข" 

(Happy Workplace) จํานวน ๔ กลุม

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพื่อปองกัน

และระงับอัคคีภัย

33,000  

รายงานผลการดําเนินการ โครงการ ประจําป พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

โครงการ จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

ที่เบิกจาย

รอยละการ

ดําเนินงาน

สถานะของโครงการ

ผูรับผิดชอบ

  ค.สงเสริมจริยธรรม4 โครงการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม จริยธรรม 100,000 13,060        30

ค.อัคคีภัย2
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3.3.1 ประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการดําเนินการ

 จัดครั้งตอไปรวมถึงนําขเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น

3.3.2 รวบรวมขอมูลจากการนําเสนอของกิจกรรมกลุม และ

นําเขา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบ  ในการดําเนินการตามขอเสนอแนะ และนํามาจัดทํา

แผนการ  เสริมสรางความสุขภายในองคกร

3.3.3 ดําเนินการขออนุมัติแผน และประชาสัมพันธใหเจาหนาที่

ทราบ

3.3.4 ดําเนินการตามแผน

3.3.5 จัดทําแบบประเมินโครงการ เพื่อปรับปรุงในการดําเนิน

รุนที่ 1 ความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 99.02

รุนที่ 2 ความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 99.88

6 โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ 180,000 3,750          จัดประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน 8 ต.ค.62

จัดประชุมทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการ 22 พ.ย.62

จัดประชุมทบทวนแผนยทุธศาสตร ครั้งท่ี 1 11 ธ.ค.62

  งานยทุธศาสตร

7 โครงการพัฒนาคุณภาพ สถาบันพยาธิวิทยา 210,000 15,265         ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ HA                           32   ศูนยพัฒนา

 ครั้งท่ี 1/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 คุณภาพ

 ครั้งท่ี 2/2563 วันที่  กุมภาพันธ 2563

 ครั้งท่ี 3/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563

 ครั้งท่ี 4/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563

 ครั้งท่ี 5/2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563

 รับการเยี่ยมสํารวจเพื่อตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ 

Re-accreditation ครั้งท่ี 3  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ RM

 ครั้งท่ี 1/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562

 ครั้งท่ี  2/2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2563

 ครั้งท่ี  3/2563 เดือน มีนาคม 2563



ผลการดําเนินงาน

ยังไมดําเนินการ

เสนออนุมัติ

อนุมตัิโครงการแลว

ระหวางดาํเนินการ

ดําเนินการแลวเสร็จ

ปญหาและอุปสรรค
โครงการ จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

ที่เบิกจาย

รอยละการ

ดําเนินงาน

สถานะของโครงการ

ผูรับผิดชอบ

 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ HPH

 ครั้งท่ี 1/2563 เดือน กุมภาพันธ 2563 ดําเนินกิจกรรมพัฒนา

บุคลากรดานการพัฒนาคุณภาพ (Risk round) เมื่อวันท่ี 11-14 

กุมภาพันธ 2563 และในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 มีการอบรม

ใหความรูดานสุขภาพ และ อบรม CPR

ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพยาธิวิทยา 

และคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ ดังนี้

ครั้งท่ี 1/2562  เดือนตุลาคม 2562 จํานวนเงนิ 288  บาท

ครั้งท่ี 2/2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 จํานวนเงิน 1.440 บาท

ครั้งท่ี 3/2562 เดือนธันวาคม 2562 จํานวนเงิน 1,280.- บาท

ครั้งท่ี 1/2563 เดือนมกราคม 2563 จํานวนเงนิ 1,446.- บาท

ครั้งท่ี 2/2563 เดือนกุมภาพันธ 2563 จํานวนเงนิ 1,776.- บาท

ดําเนินการการจัดกิจกรรมผูบริหารพบเจาหนาที่

ครั้งท่ี 1/2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 จํานวนเงิน 10,545.- 

บาท

ครั้งท่ี 1/2563 เดือนกุมภาพันธ 2563 จํานวนเงนิ 6,280.-บาท

 เริ่มดําเนินการคลินิกวิจัย ชี้แจงทําความเขาใจในแตละกลุมงาน

เพื่อกําหนดเปนตัวชี้วัด และนําเสนอหัวขอในการพัฒนาคุณภาพ

งาน/วิจัย  ดังนี้                 

 ครั้งท่ี 1/2562 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562

 ครั้งท่ี 2/2563 วันที่ 13-15 มกราคม 2563

 ครั้งท่ี 3/2563 วันที่ 30-31 มีนาคม, 1 เมษายน 2563

 กลุมงานนําเสนอหัวขอเรื่องผลงานพัฒนาคุณภาพ

TA,R2R,CQI,KM และนวัตกรรม จํานวน 17 เรื่อง และจะมีการ

ติดตามการนําเสนอความกาวหนาเดือนเวนเดือน KM Forum 

นําเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ จัดขึ้นในวันจันทรที่ 7 กันยายน 

2563

 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานอํานวยการ 218,000 23,055        

9 โครงการนําเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ 54,100 40  ค.จัดการความรู

อํานวยการ508
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ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ IC/ENV

ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563

1. ดําเนินการขออนุมัติปรับเพิ่มกิจกรรมภายใตวงเงินเดิม

2. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุงานบาน จัดหาปุย ตนไม 

และจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร อุปกรณดูดซับของเหลว สารเคมี 

ชุดยาสามัญประจําบาน และรองเทา

11 โครงการประกันคุณภาพภายนอก (EQA) ในการวินิจฉัย

ทางพยาธิวิทยา

20,000 สมัครเขารวมโครงการประเมินคุณภาพภายนอกดานการวินิจฉัย

ทางพยาธิวิทยากายวิภาคแลว

100    กลุมงานพยาธิวิทยา

กายวิภาค

12 โครงการวิจัย “การศึกษาการยอมติดอิมมูโนฮีสโตเคมีของ

malignant peripheral nerve sheath tumor,synovial 

sarcoma และ malignant melanoma ดวย SOX10 และ 

histone3 trimethylated on lysine 27 (H3k27Me3) 

(ตอเน่ือง)

5,650 โครงการวิจัยเสร็จแลว อยูในระหวางการเขียนรายงานวิจัย และ

มีการนําเสนอผลงานวิจัย วันที่ 25 กุมภาพันธ 2563

95  พญ.พิริยา

13 โครงการวิจัย "พัฒนาวิธี Multiplex Real-time PCR ในการ

ตรวจหาเชื้อ M.tuberculosis complex ในตัวอยางชิ้นเน้ือ

350,000 69,613.06 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เขียนและเสนอ 

Proposal ใหอธิบดีอนุมัติแลว, เตรียมวัสดุ อุปกรณแลว, 

วางแผนเตรียมตัวอยาง, ดําเนินการจัดซื้อสารเคมีตางๆ, สกัดดี

เอ็นเอ และวัดความเขมขนของ DNA

40   คุณศิริรัตน

14 โครงการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย 500,000 ยังไมมีผูขอสนับสนุนงานวิจัย

15  โครงการนิเทศงานเพื่อการพัฒนาเครือขายศูนยการแพทย

ภูมิภาค

300,000  ดําเนินการสํารวจความตองการ รพ.เครือขาย 16 รพ.           

ขออนุมัติดําเนินโครงการแลว

20   คณะกรรมการ

COE

ดําเนินการประชุมคณะทํางาน   3  ครั้ง

ครั้งท่ี 1/2563  วันที่ 13 มกราคม 2563

ครั้งงท่ี 2/2563 วันที่  7 กุมภาพันธ 2563

ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 4 มีนาคม 2563

คณะทํางานจัดการ16 โครงการฟนฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแกโรงพยาบาล

เครือขาย

514,000 15 

10 โครงการพัฒนาระบบสิ่งแวดลอม 50,000 22,000        45 ค.สิ่งแวดลอม 


