




งบเงินบ ารุง ปี 2563

อนุมตัใินแผน ด าเนินการแล้ว ยังไมด่ าเนินการ
[0101] ศูนย์อุบัตเิหตแุละวิกฤตบ าบัด

1 63-566 โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนงานวิจัย T&E แบบบูรณาการ 50,000                     √
2 63-567 โครงการ Trauma and Emergency Care system International Conference 2020 30,000                     √

(อยู่ระหว่างแก้ไข)

80,000                    

[0102] ศูนย์หัวใจ
1 63-449 โครงการค่ายรักษ์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2563 70,000                     √
2 63-470 โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอกรายทีม่ีภาวะซับซ้อน 

โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง)
119,900                   √

3 63-478 โครงการพัฒนาการให้ความรู้ในโปรแกรมส าเร็จรูปในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด

30,000                     √

219,900                  

[0103] ศูนย์มะเร็ง

1 63-515 โครงการพัฒนาระบบบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็ง เชิงรุก ปี 2563 200,000                   √
2 63-479 โครงการรณรงค์วันมะเร็งโลก ปี 2563 30,000                     √
3 63-506 โครงการการประชุมร่วมวางแผนการรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็ง แบบสหสาขาวิชาชีพ (Tumor 

Conference) ปี 2563
50,000                     √

280,000                  

[0104] ศูนย์ทารกแรกเกิด

1 63-374 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปูองกันการเกิดก่อนก าหนด จังหวัด
ขอนแก่น

50,000                     √

2 63-375 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น 60,000                     √

ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ งบเงินบ ารุง โรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2563
ล าดบั รหัส โครงการ แผนปฏิบัตกิาร (Action Plan)

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น
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งบเงินบ ารุง ปี 2563

อนุมตัใินแผน ด าเนินการแล้ว ยังไมด่ าเนินการ

ล าดบั รหัส โครงการ แผนปฏิบัตกิาร (Action Plan)

3 63-381 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในทารกปุวย ครู ก. 19,100                     √
4 63-382 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินสรีระวิทยาทางกายภาพบ าบัด

ในทารกแรกเกิด
8,900                      √

138,000                  

[0401] กลุ่มงานกายภาพบ าบัด

1 63-502 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดทางคลินิกส าหรับงานกายภาพบ าบัดทรวงอกด้วยการประเมินภาพถ่ายรังสี
ทรวงอก

10,000                     √

10,000                    

[0402] กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

1 63-452 โครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยฟืน้คืนชีพผู้ปุวยเด็ก ส าหรับพยาบาล 30,000                     √

30,000                    

[0403] กลุ่มงานจิตเวช

1 63-475 โครงการลับสมองผู้สูงวัย โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 29,800                     √
29,800                    

[0405] กลุ่มงานทันตกรรม

1 63-438 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าทีม่ีสาเหตุจากฟัน คร้ังที ่
14

276,800                   √
2 63-460 โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปี 2563 200,000                   √
3 63-461 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลส าหรับทันตแพทย์ทัว่ไป 

คร้ังที ่3
54,000                     √

4 63-498 โครงการประชุมวิชาการเร่ือง การบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและกระดูกขากรรไกร ปี 2563 214,000                   √
744,800                  

[0406] กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

1 63-476 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพือ่ขอต่ออายุการรับรอง 200,000                   √
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งบเงินบ ารุง ปี 2563

อนุมตัใินแผน ด าเนินการแล้ว ยังไมด่ าเนินการ

ล าดบั รหัส โครงการ แผนปฏิบัตกิาร (Action Plan)

200,000                  

[0407] กลุ่มงานพยาธิวิทยา

1 63-388 โครงการเพิม่พูนทักษะพัฒนาความรู้การตรวจชิ้นเนื้อศัลยพยาธิ แก่บุคลากรและผู้สนใจในกลุ่มงาน
พยาธิวิทยา ป2ี563

15,000                     √

15,000                    

[0412] กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

1 63-527 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพัฒนาการล่าช่าเพือ่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนการเด็ก
อย่างมีประสิทธิภาพ

25,000                     √

2 63-538 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กทีบ่กพร่องทางด้านการเรียนรู้ให้มีพัฒนาการด้านการเรียนได้ดีขึ้น 25,000                     √
50,000                    

[0413] กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉกุเฉนิและนิตเิวช

1 63-539 โครงการซ้อมแผนบริรักษ์ 50,000                     √
2 63-485 โครงการ การแข่งขันทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน 15,000                     √

3 63-487 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น 30,000                     √
95,000                    

[0415] กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดกิส์

1 63-518 โครงการ เตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจเยี่ยมประเมินเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพ
สถาบันฝึกอบรม ตามเกณฑ์ WFME กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น

75,100                     √

75,100                    

[0416] กลุ่มงานสูต-ินรีเวชกรรม

1 63-397 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการท างาน 10,000                     √

2 63-510 โครงการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เทิดพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดิน โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 
2563

50,000                     √
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งบเงินบ ารุง ปี 2563

อนุมตัใินแผน ด าเนินการแล้ว ยังไมด่ าเนินการ

ล าดบั รหัส โครงการ แผนปฏิบัตกิาร (Action Plan)

60,000                    

[0418] กลุ่มงานอายุรกรรม

1 63-444 โครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจ าปี 2563 100,000                   √

100,000                  

[0419] ศูนย์คลังเลือดกลาง

1 63-463 โครงการขอรับการตรวจประเมินเพือ่ต่ออายุมาตรฐาน NBC และขอรับการตรวจประเมินเพือ่รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 15189

95,000                     √

2 63-467 โครงการพัฒนาเครือข่ายธนาคารเลือดจังหวัดขอนแก่น 50,000                     √

3 63-468 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางธนาคารเลือด 30,000                     √

175,000                  

[0501] กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1 63-512 โครงการพัฒนาศักยภาพเพิม่พูนแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ2563

50,000                     √

50,000                    

[0505] กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ

1 63-389 โครงการรักษ์สุขภาพ (หุน่สวยสุขภาวะดี) บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น 40,000                     √
2 63-392 โครงการการพัฒนากระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในบุคลากรและ

เครือข่ายรองรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
30,000                     √

3 63-395 โครงการการพัฒนากระบวนการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในบุคลากรและ
เครือข่าย

50,000                     √

4 63-399 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการส่งเสริมสุขภาพ ลดโรค ลดเส่ียง กลุ่มโรค NCD 50,000                     √
5 63-451 โครงการ 5ส. ร่วมใจ พัฒนาคน พัฒนางาน โรงพยาบาลขอนแก่น 20,000                     √

190,000                  
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งบเงินบ ารุง ปี 2563

อนุมตัใินแผน ด าเนินการแล้ว ยังไมด่ าเนินการ

ล าดบั รหัส โครงการ แผนปฏิบัตกิาร (Action Plan)

[06] กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล

1 63-541 โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสู่คุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 800,000                   √
(อยู่ระหว่างแก้ไข)

800,000                  

[0801] กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

1 63-522 โครงการ แปลงนโยบายจากหน่วยเหนือสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายการตรวจราชการฯ กระทรวง
สาธารณสุข และประเมินผลการด าเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) 
โรงพยาบาลขอนแก่น พ.ศ. 2563

190,000                   √

2 63-524 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร 123,500                   √
3 63-526 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริการในหน่วยงาน (Lean Enterprise) 100,000                   √

413,500                  

[0803] กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน (Q&S)

1 63-499 โครงการ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศโดยใช้มาตรฐาน Advanced HA 830,000                   √
2 63-500 โครงการ การเยี่ยมส ารวจเพือ่การเฝูาระวัง (Surveillance Survey) 100,000                   √

930,000                  

[080306] งานทบทวนการใชท้รัพยากรสุขภาพ (UR)

1 63-570 โครงการ Energy Saving Day 2020 100,000                   √

100,000                  

[0804] กลุ่มงานแผนงานและโครงการ

1 63-390 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2563 300,000                   √
300,000                  

[0805] กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICT)

1 63-513 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในภาพ CUP โรงพยาบาลขอนแก่น 100,000                   √
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งบเงินบ ารุง ปี 2563

อนุมตัใินแผน ด าเนินการแล้ว ยังไมด่ าเนินการ

ล าดบั รหัส โครงการ แผนปฏิบัตกิาร (Action Plan)

100,000                  

[0810] กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1 63-384 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิม่ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 500,000                   √
2 63-385 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

ขอนแก่น ประจ าปี ๒๕๖๓
500,000                   √

3 63-386 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนวันเกษียณ ประจ าปี 2563 15,000                     √
4 63-387 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าปี 2563 100,000                   √
5 63-446 โครงการฝึกอบรมการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐาน (Basic Life Support:BLS) ส าหรับบุคลากรสาย

สนับสนุนและสหสาขาวิชาชีพ ประจ าปี 2563
20,000                     √

1,135,000               

[0907] กลุ่มงานพัสดุ

1 63-542 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดซ้ือจัดจ้าง                      30,000 √

30,000                    

[100402] ส านักงานควบคุมภายใน

1 63-514 โครงการปรับปรุงงานจัดวางระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าสู่มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561

100,000                   √

100,000                  

[1008] ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น

1 63-443 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา" 15,000                     √
15,000                    

[1016] ศูนย์ประสานงานระบบรับ-ส่งตอ่ผู้ป่วย

1 63-493 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในระบบส่งต่อ 50,000                     √
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รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

หนา้ที ่6



งบเงินบ ารุง ปี 2563

อนุมตัใินแผน ด าเนินการแล้ว ยังไมด่ าเนินการ

ล าดบั รหัส โครงการ แผนปฏิบัตกิาร (Action Plan)

50,000                    

[1020] ส านักอ านวยการ

1 63-574 โครงการการเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการความเส่ียง โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 
2563

260,000                   √

260,000                  

[1029] ศูนย์วิจัย

1 63-533 โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัยมุ่งสู่มาตรฐานสากล 50,000                     √
2 63-537 โครงการ สร้างความเข้มแข็งศูนย์วิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น 50,000                     √

100,000                  

[1032] ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1 63-517 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการขอความยินยอมในการท าวิจัย" ประจ าปี 2563 30,000                     √
(อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ)2 63-489 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าปี 2563 30,000                     √
(อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ)3 63-509 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าปี 2563 30,000                     √
(อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ)90,000                    

[0809] กลุ่มภารกิจ พรส.

62-152 งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปีงบประมาณ 2563 2,397,500                 - -
2,397,500               

9,363,600               

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

รวมอนุมตัใินแผนเงินบ ารุง 63 โครงการ

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

หนา้ที ่7


