
หนวยงานรับผิดชอบ
 งบประมาณ
ไดรับอนุมัติ

 งบประมาณ
ที่ใช

ผลการดําเนินงาน

 2,163,290.00  1,175,505.05

โครงการศึกษาวิจัย    116,770.00     23,100.00
1 โครงการคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะแพรกระจายและ

ไมตอบสนองตอการรักษามาตรฐานที่ใชตํารับยาสมุนไพรไทย No.40
กลุมภารกิจดานวิชาการและ
การแพทย
งานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี 
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสนับสนุนวิชาการ

    116,770.00      23,100.00 ดําเนินงานโครงการเสร็จสมบูรณ

โครงการพัฒนาเครือขายวิชาการ    418,090.00   186,931.00
1 โครงการพัฒนาเครือขายเคมีบําบัดในผูปวยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปงบประมาณ 2560 “มะเร็งปอดรักษาได”
กลุมงานเคมีบําบัด     335,790.00    186,931.00 ดําเนินโครงการวันที่ 18 ส.ค. 2560 มี

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเขา
รวมโครงการจํานวน 340 คน

2 โครงการพัฒนาเครือขายดูแลรักษาและสงตอผูปวยมะเร็งในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ปงบประมาณ 2560

กลุมภารกิจดานการพยาบาล       82,300.00                -   ยกเลิกการดําเนินโครงการ

3 โครงการพัฒนาเครือขายดานโรคมะเร็งและระบบสงตอในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ปงบประมาณ 2560

กลุมภารกิจดานวิชาการและ
การแพทย

  1,000,000.00    609,575.72 ดําเนินงานวันที่ 25-26 พ.ค. 2560 ณ 
โรงแรมสุนีย แกรนด โฮเทล แอนด คอน
เวนช่ัน เซ็นเตอร  จังหวัดอุบลราชธานี มี
ผูเขารวมโครงการ 422 คน

โครงการสัมมนาและฝกอบรมระยะสั้น  1,628,430.00   965,474.05
โครงการสัมมนาและฝกอบรมบุคลากรภายนอก    647,880.00   482,624.55

1  โครงการประชุมวิชาการ การตรวจทางหองปฏิบัติการกับผูปวยมะเร็ง ครั้งที่
 3

กลุมงานพยาธิวิทยา       65,100.00      31,098.00 ดําเนินการเม่ือ 17 พ.ค. 2560 มีผูเขารวม
โครงการจํานวน 80 คน

โครงการ

รวมทั้งสิ้น

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

1 ฝายแผนงานและประเมินผล
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ผลการดําเนินงานโครงการ

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2 โครงการใหความรูการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแนวใหมแกบุคลากร
ทางการแพทย ในเขตบริสุขภาพที่ 10 ปงบประมาณ 2560

กลุมงานมะเร็งนรีเวช       24,280.00        6,775.00 ดําเนินโครงการ
 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ย. 2559
 ณ โรงพยาบาลศรีษะเกษ 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ย. 2559
 ณ โรงพยาบาลยโสธร 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ม.ค. 2560 
 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

3 โครงการฝกอบรมระยะส้ันการพยาบาลผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

กลุมภารกิจดานการพยาบาล     265,600.00    248,760.80 ดําเนินการวันที่ 17 -28 ก.ค. 2560 มี
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 30 คน

4 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลโรคมะเร็งสําหรับบุคลากร ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2560

กลุมภารกิจดานการพยาบาล     194,600.00    168,990.75 ดําเนินการฝกอบรม ในเดือนสิงหาคม 2560
 มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 100 คน

5 โครงการรวมพลังอาสาสมัครมิตรภาพบําบัดปองกันโรคมะเร็ง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุมภารกิจดานการพยาบาล                 -                  -   ดําเนินโครงการเม่ือ 31 ส.ค. 2560 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดําเนินการ
รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต 10 โดย สปสช.เปน
ผูสนับสนุนงบประมาณ

6 โครงการเสริมพลังการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคองสูเครือขาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

กลุมภารกิจดานการพยาบาล       98,300.00      27,000.00 ดําเนินการเม่ือ 7 มิ.ย. 2560
มีผูเขารวมโครงการจํานวน 120 คน

โครงการสัมมนาและฝกอบรมบุคลากรภายในหนวยงาน    980,550.00   482,849.50
1 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี บุคลากรทาง

การแพทยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
กลุมงานรังสีรักษา       64,800.00      54,800.00 ดําเนินโครงการ ระหวางวันที่ 23-24 

กุมภาพันธ 2560 มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน 200 คน
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สรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

2 โครงการกิจกรรม 5 ส กลุมงานรังสีรักษา     172,500.00    117,255.00 ดําเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 
 17 มีนาคม 2560
 และจัดประกวดนวัตกรรม 5ส  
 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

3 โครงการประชุมการใชสถิติสําหรับงานวิจัยดานโรคมะเร็ง โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสนับสนุนวิชาการ

      33,050.00                -   ยกเลิกการดําเนินโครงการ

4 โครงการขอรับการเย่ียมสํารวจเพ่ือเฝาระวัง (Surveillance Survey) กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสนับสนุนวิชาการ

    230,000.00        9,500.00 ดําเนินการเย่ียมสํารวจ เม่ือวันที่ 22 ก.พ. 
2560

5 โครงการธรรมสัญจร ยอนรอยวิถีธรรม ประจําป 2560 กลุมงานเคมีบําบัด        9,500.00               -   ยกเลิกการดําเนินโครงการ
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาลสําหรับบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2560

กลุมภารกิจดานการพยาบาล       65,800.00      47,680.00 ดําเนินโครงการ
-รุนที่ 1  วันที่ 30 ส.ค. 2560
-รุนที่ 2  วันที่ 31 ส.ค 2560 
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 140 คน

7 โครงการฟนฟูทักษะการชวยฟนคืนชีพสําหรับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

กลุมภารกิจดานการพยาบาล       36,000.00      30,540.00 ดําเนินการเม่ือวันที่ 8-9 มิ.ย. 2560  มี
ผูเขารวมโครงการจํานวน 214 คน

8 โครงการอบรมเพ่ิมทักษะการบริการผูปวยสําหรับพนักงานชวยเหลือคนไข 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

กลุมภารกิจดานการพยาบาล       20,300.00      17,485.00 ดําเนินโครงการ 
รุนที่ 1 วันที่ 27 เม.ษ. 2560
 ผูเขารวมโครงการ 66 คน 
 รุนที่ 2 วันที่ 28 เม.ษ. 2560
 ผูเขารวมโครงการ 60 คน

3 ฝายแผนงานและประเมินผล
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ผลการดําเนินงานโครงการ

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณโครงการของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผูปวยมะเร็ง ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. 2560

กลุมภารกิจดานการพยาบาล       21,500.00      19,460.00 ดําเนินการ
 - ครั้งที่ 1 วันที่ 6  ม.ค.60
 - ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.พ.60
 -  ครั้งที่ 3 วันที่ 10 เม.ย.60 
มีผูเขารวมโครงการรวมทั้งส้ิน 222 คน

10 โครงการอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย ประจําป 2560 กลุมภารกิจดานอํานวยการ     146,800.00      77,179.50 ดําเนินการในวันที่ 18-19 พ.ค. 2560 มีเขา
รวมโครงการจํานวน 520 คน

11 โครงการเฝาระวังภัยสุขภาพในการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําป 2560

กลุมภารกิจดานอํานวยการ       33,000.00      19,950.00 ดําเนินการตรวจสุขภาพ บุคลากรกลุมที่มี
ความเส่ียงจากการทํางานจํานวน  60  คน

12 โครงการวันคลายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครบรอบ 26 ป กลุมภารกิจดานอํานวยการ       98,000.00      89,000.00 ดําเนินการในวันที่ 13 ต.ค. 2559 บุคลากร 
 ผูปวยและญาติ เขารวมกิจกรรมเพ่ือความ
เปนสิริมงคล ในวาระกอต้ังครบรอบ 26 ป 
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

13 โครงการคนดีศรีองคกร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจําป 2560 กลุมภารกิจดานอํานวยการ       27,000.00                -   ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานเปนที่
นาช่ืนชม เพ่ือเปนบุคคลตัวอยางในดาน

14 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
 พ.ศ.2535 เบ้ืองตน ประจําป 2560

กลุมภารกิจดานอํานวยการ       22,300.00                -   ยกเลิกการดําเนินโครงการ

4 ฝายแผนงานและประเมินผล


