แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน)

คํานํา
แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) ฉบั บนี้ จัดทํ าขึ้น เพื่อใช สื่อสารและใชกํากับติ ดตามการดํ าเนิ นงานของ
สถาบันทั้งแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
การจัดทําแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานประจําป ของสถาบัน ไดมีการทบทวนทั้งผลงานและ
เชื่อมโยงการทํางานกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร
ชาติ ดานสาธารณสุข ระยะ 20 ป นโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร
ของสถาบัน ทั้งนี้ ผูบริหารจะใชแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําป ในการสื่อสารและติดตามการ
ดําเนินงาน ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ทุกแผนงาน/โครงการ ทุกไตรมาส เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ
บริหารสถาบันตอไป อนึ่ง หากสํานักไดดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ แลวพบวาจําเปนตองมีการปรับ
เพิ่ม/ลด กิจกรรม และ/หรืองบประมาณ ขอใหแจงเหตุผลความจําเปนมายังสํานักยุทธศาสตรเพื่อพิจารณา
และเสนอเหตุผลความจําเปนที่จะตองปรับเพิ่ม/ลด กิจกรรม และ/หรืองบประมาณ กอนจะเสนอใหผูบริหาร
พิจารณาตามลําดับตอไป

สํานักยุทธศาสตร
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แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สวนที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค ก ารมหาชน) (สรพ.) หรื อ “The Healthcare
Accreditation Institute (Public Oraganization) (HAI) จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น
รับ รองคุณ ภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) พ.ศ. 2552 เพื่ อเปน หลั กประกัน ใหป ระชาชนไดรับ การ
บริการดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพไมต่ํากวามาตรฐานดวยการกําหนดหลักเกณฑการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการตลอดจนการพัฒนาระบบการใหบริการดานสาธารณสุข อันเปนการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
ในการใหบริการของสถานพยาบาล และเพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพ
2. วิสัยทัศน

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และเปนที่ไววางใจของสังคม
3. พันธกิจ
1. ประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พัฒนาและกําหนดมาตรฐานในการประเมินรับรองคุณภาพ
ดวยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ขอมูลจากการประเมินรับรอง และจัดทําขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
2. สงเสริมสนับสนุนใหเกิดกลไกในการพัฒนาระบบการใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานความ
ปลอดภัยอย างเป นระบบ โดยการประสานความร วมมือกับหน วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล
3. สงเสริมสนั บสนุ น และดําเนิ นการเพื่ อพั ฒนาและเผยแพรองค ความรู ใหสถานพยาบาลและ
หนวยงานตางๆ เขาถึงและใชประโยชนในการประเมิน และพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และจัดหลักสูตรการ
ฝกอบรมให เจาหนาที่ ของสถานพยาบาลเขาใจและนํ าความรูไปใช ประโยชน ในการประเมิ น การพั ฒนา และ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล

หนา | 2

4. สมรรถนะหลักขององคกร
สรพ. เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในสถานพยาบาลทุกระดับ
ผานกลไกการประเมินรับรอง ตลอดจนการสรางและจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยเนนความปลอดภัย
ของผูรับและผูใหบริการ

Organizational Core Competency ของ สรพ.
1. ความสามารถในการเปนโคช (Coach)
เปนความสามารถพื้นฐานที่ตองใชในทุกกระบวนการทํางาน เพื่อเอื้ออํานวยใหองคกรที่เปนพันธมิตร
และคูความรวมมือ รวมทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสถานพยาบาลตางๆ สามารถใชแนวคิดและเครื่องมือ
คุณภาพ เพื่อระบุโอกาสพัฒนาและดําเนินการพัฒนาไดดวยตนเอง มีการเรียนรูเกิดขึ้นควบคูกับการพัฒนา
2. ความสามารถในการเอื้ออํานวยใหเกิดการสราง เผยแพร และใชความรู (Facilitation)
เปนความสามารถในการทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ กระตุนใหตั้งคําถาม สราง/ประมวล
ความรู เผยแพรความรูและสงเสริมการใชความรูในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
3. ความสามารถในการสรางความผูกพัน (Engagement)
เป น ความสามารถในการทํ างานรวมกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่ทําใหเกิดความมุงมั่น ทุมเท และใช
ศักยภาพของของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเต็มที่เพื่อผลสัมฤทธิ์รวมกัน
4. ความสามารถในการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation)
เปนความสามารถในการใชแนวคิดการประเมินที่กาวหนา ประเมินเพื่อใหผูรับการประเมินมีศักยภาพ
ในการเห็นโอกาสพัฒนา สรางนวัตกรรม และจริงจังกับการพัฒนา
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5. คานิยมขององคกร

Core Values
Professionalism & Self-Development
(มืออาชีพ และเรงรีบพัฒนาตน)
D (R) Discipline, Integrity & Responsibility
(มีวินัย ใฝคุณธรรม และรับผิดชอบ)
L (T) Leadership & Teamwork
(มีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม)
A (RC) Altrulism & Respect ,Customer Fucus
(อุทิศตนเพื่อผูอื่น ใหเกียรติผูอื่น เนนผูรับบริการ)

P (S)

Expected Behaviors
Work smartly in a professional manner.
Contimuously develop oneself capability.
Work with discipline, integrity and full
responsibility.
Develop leadership in all members.
Work as a team.
Devote for others and benefit of the society.
Respect everyone
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สวนที่ 2
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร
.....................................................
กระบวนการในการจั ดทํ าแผนปฏิ บัติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบั น รับ รอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) โดยสังเขป มีดังนี้
1. วิเคราะห และสั งเคราะห ความเชื่อ มโยงทางยุท ธศาสตร กับ ยุท ธศาสตรจั ดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ใหเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และ
เปาหมายการดําเนินงาน ที่ไดบรรจุไวในแผนยุทธศาสตร สรพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566
2. สํานั กจัดทําแผนงาน/โครงการ ที่เชื่อมโยงกับ แผนยุทธศาสตรการจัดสรร และสอดคลองกับ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผูบริหารกําหนด
3. สํา นั กยุ ท ธศาสตร รวบรวมแผนงาน/โครงการ และเสนอให ผูบ ริห ารเพื่ อพิจ ารณารวมกัน ใน
คณะกรรมการ SLT
4. คณะกรรมการ SLT พิจารณาทบทวนยอดจัดสรรใหเปนไปตามกรอบงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร ผูอ ํานวยการสถาบันเห็นชอบเสนอใหคณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณา
5. คณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2561 เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2561
เห็นชอบแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 ของสถาบัน
6. สํ านั ก ยุ ท ธศาสตร ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดงบประมาณประจํ า ป พ.ศ.2562 แจ ง ให ทุ ก สํ า นั ก
รับทราบเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ และ
รวบรวมเพื่อสื่อสารใหบุคลากรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ไดทราบและใชในการกํากับติดตาม
การดําเนินงานของสถาบัน และครายงานความกาวหนาตอผูอํานวยการและคณะกรรมการบริหารสถาบันทุก
ไตรมาส
ในการจั ด ทํ าแผนงบประมาณและแผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบั น ได
วิเคราะหและสังเคราะหความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสถาบัน รับ รองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ดานสาธารณสุข ระยะ
20 ป ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด สรรงบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนยุ ท ธศาสตร ข องสถาบั น
ประจําปงบประมาณ 2562-2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุข และยุทธศาสตรหนวยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์จ ัดสรร

ยุทธศาสตร์
กระทรวง สธ
เป้าหมาย
หน่วยงาน

ต ัวชวี ัด

ยุทธศาสตร์ สรพ.

ต ัวชวี ัด
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
งบประมาณ
182.0900 ลบ.

ั
ย.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมก ันทางสงคม

ประเด็นยุทธศาสตร์: สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาฯ/
สร้างหล ักประก ันทางส ังคมทีค
่ รอบคลุมและเหมาะสมก ัยคนทุกช่วงว ัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุม
่

ประเด็นที่ 2 การสร้างหล ักประก ันทางส ังคม : แนวทางการพ ัฒนาที่ 3 ระบบสว ัสดิการและหล ักประก ันทางเศรษฐกิจ ส ังคม และสุขภาพ เพือ
่ สร้างหล ักประก ันแก่แรงงานทีค
่ รอบคลุม
ท ัวถึงเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ และแนทวงการพ ัฒนาที่ 4 การกระจายบริการอย่างทวหถึ
่ั
งและมีคณภาพ เพือ
่ ลดความเหลือ
่ มลํา้ ในการเข้าถึงบริการสาธารณสข

ั
ย.3 ด้านการพ ัฒนาและเสริมสร้างศกยภาพคน
ย.4 การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ
่ มลํา้ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ย. 4 บริหารเป็ นเลิศด ้วยธรรมาภิบาล

แผนงานที่ 11 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

เป้าหมาย ย.4 มีระบบประก ันสุขภาพครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพลดความเหลีอมลํา้ ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ

ั ัด สธ.มีคณ
เป้าหมาย ย.4 รพ. ในสงก
ุ ภาพมาตรฐานผ่นการร ับรอง Hospotal Accreditation (HA) ขน
ั้ 3 /
หน่วยบริการปฐมมภูมท
ิ ผ
่ี า
่ นเกณฑ์การพ ัฒนาคุณภาพมาตรฐานและร ับองจากหน่วยงานภายนอก

Agenda: พ ัฒนากลไกการจ ัดการคุณภาพบริการเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพและ
ลดความเหลือ
่ มลํา้ ของคุณภาพบริการ

Function: สถานพยาบาลทีไ่ ด้ร ับการร ับรองคุณภาพมาตรฐาน HA มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐาน มีความปลอดภ ัย และมีการเรียนรู ้

• ร้อยละของสถานพยาบาลทีผ
่ า่ นการร ับรองมาตรฐาน (HA) (ร้อยละ 68)
้
• ร้อยละของการยอมร ับของประชาน ต่อสถานพยาบาลทีผ
่ า่ นการร ับรองตามมาตรฐาน HA เพิม
่ ขึน
ย1 พ ัฒนาการบริหารจ ัดการ
องค์กร และสร้าง Brand
HA ให้เป็นทีน
่ า
่ ไว้วางใจ

ย2 พ ัฒนาการประเมินและ
ร ับรอง อย่างมีคุณค่า

• สถาบ ันธํารงการร ับรอง
องค์กรจาก ISQua
• ร้อยละของคะแนน ITA
่ ก ับองค์กรในต่างประเทศด้าน
• ความร่วมมือ
เทคนิคหรืองบประมาณ เพือ
่ ส่งเสริมการ
พ ัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

• แผนงานองค์การแห่ง
ความเป็นเลิศ
• แผนงานบริหารจ ัดการ

จํานวน 72.9800 ลบ.

ย3 สน ับสนุนการข ับเคลือ
่ นการสร้างระบบ
บริการสุขภาพทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและความ
ปลอดภ ัย

่ าร
• ร้อยละสถานพยาบาลกลุม
่ เป้าหมายเข้าสูก
ร ับรองในระด ับ Advanced HA

• สถาบ ันได้ร ับการธํารงการร ับรอง Standard
& seryer training Program จาก ISQua

• จํานวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือ
•

งานวิชาการสําหร ับระบบบริการ
สุขภาพในระด ับประเทศ
ร้อยละของสถานพยาบาลทีเ่ ข้าระบบ
National Reporting and Learning
System

ย 4 สร้างและพ ัฒนาความร่วมมือ
ก ับเครือข่ายในการพ ัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาล
• ร้อยละของสถานพยาบาลทีม
่ รี ะบบสร้างการมี
ส่วนร่วมก ับภาคประชาชนในการพ ัฒนาคุณภาพ
• ร้อยละของสถาบ ันการศึกษามีการ บูรณาการ
การเรียนการสอนเรือ
่ งคุณภาพและความ
ปลอดภ ัย

แผนงานประเมินร ับรอง
อย่างมีคุณค่า

แผนงานบูรณาการ
พ ัฒนาระบบหล ักประก ัน
สุขภาพ

แผนงานความรู ้
เพือ
่ ข ับเคลือ
่ นนการ
เปลีย
่ นแปลง

จํานวน 31.7000 บาท

จํานวน 20.9396 ลบ.

จํานวน 39.9700 ลบ

งบกลางสํารอง/ฉุกเฉิน จํานวน 11.5000 ลบ.
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แผนงานความร่วมมือ
เพือ
่ ข ับเคลือ
่ นการพ ัฒนา
คุณภาพ

จํานวน 5.000 ลบ

สวนที่ 3
แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2562
.....................................

1. หลักการและเหตุผล
แผนงบประมาณและปฏิ บั ติ งานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบั น รั บ รองคคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องค ก ารมหาชน) จั ด ทํ าขึ้ น โดยสอดคลอ งกั บ ยุท ธศาสตรช าติ 20 ป ยุ ท ธศาสตรจั ดสรร
งบประมาณ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข ระยะ 20 ป ของกระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสาสตรของสถาบัน นโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อใหสถาบันดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคการตามที่กําหนดไว
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการปรับทิศทางการขับเคลี่อนองคกรตามยุทธศาสตรของสถาบัน ระยะ
5 ป (พ.ศ. 2562 -2566) และในฐานะที่ สรพ. เปนหนวยงานของรัฐมีหนาที่ประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานพยาบาล และใหการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สรพ. จึงมีจุดมุงหมายให รพ. ในประเทศไทยทุกแหงเขารวมการพัฒนาคุณภาพ HA Journey และ
ส งเสริ มให สถานพยาบาลระดั บ ตติ ยภู มิ และสถานพยาบาลที่ ผ านการ Re Accredit เกิ น กว า 4 ครั้งขึ้ นไป
ยกระดั บคุ ณภาพอยางมีผลลั พธ ความปลอดภั ยดวยการรับรองมาตรฐาน Advanced HA นอกจากนั้ น สรพ.
ยังมุ งให การส งเสริ มนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ขที่ จะพั ฒนาระบบบริการปฐมภู มิ โดยจะขยายผลการ
ประเมินรับรองระบบเครือข ายบริการสุขภาพระดับอําเภอและระดับจังหวัด ให เกิ ดการพั ฒนาคุณภาพอย าง
ตอเนื่องและ สรพ.จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพรวมกับหนวยงานตางๆ ผานการบริการจัดการภายใตแผน
บู รณาการเพื่ อให เกิ ดการพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพของสถานพยาบาลอย างยั่ งยื น และขั บเคลื่ อนนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหเปนไปตามนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผูปวยและบุคลากร
สาธารณสุข (Patient and Personel Safety : 2P Safety) และสงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมในการพั ฒนากระบวนการคุ ณภาพ โดยต องอาศั ยองค ความรูที่สํ าคั ญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการ
ดําเนินงานของ สรพ. ตองใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติงาน
(1) สงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพของระบบบริการสุขภาพในประเทศไทยดวย
การพัฒนาองคความรูและกลไกตางๆ เพื่อทําใหเกิดคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอยาง
มีสวนรวม
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(2) พัฒนาและเผยแพรองคความรู ใหกับสถานพยาบาลเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและสงเสริม
การทํางานรวมกับเครือขาย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูเยี่ยมสํารวจ
พี่ เลี้ ย งประบวนการคุ ณ ภาพ และที่ ป รึกษาในพื้ น ที่ มีความเขม แข็ง เพื่ อให เกิดการขับ เคลื่อนการพัฒ นา
คุณภาพไดตอเนื่อง
(3) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภายในของสภาบัน

3. แผนงบประมาณ และแหลงเงินในการจัดทํางบประมาณ
ในปงบประมาณ 2561 สถาบัน ไดประมาณการวาจะมีรายรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และรายรับ
จาการดําเนินกิจกรรมของสถาบัน รวมทั้งรายรับจากเงินสนับสนุนและดอกเบี้ยงเงินฝากที่สามารถนํามาใช
จายในการดําเนินการสรุปได ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ประมาณการเงินรายรับประจําปงบประมาณ 2561

ลําดับ

รายรับ
รวม

1
อุดหนุนจากเงินรัฐบาล
2
ประมาณการรายไดของสํานักงาน
2.1 รายไดจากการดําเนินงาน
- คาลงทะเบียนการฝกอบรม
- คาตอบแทนการเปนวิทยาการและใหคําปรึกษา (inhouse)
- คาธรรมเนียมการเยี่ยมสํารวจ
- คาลงทะเบียนการเขารวมประชุม Forum
- คาธรรมเนียมการใชโปรแกรม THIP
- คาจําหนายผลิตภัณฑ (หนังสือ/ตํารา/เสื้อ Forum)
- เงินสนับสนุน (การจัดประชุมวิชาการประจําป)
- เงินสนับสนุนกิจกรรมจากตางประเทศ
2.2 รายไดอื่น
- ดอกเบี้ย เงินฝาก

จํานวน (บาท)
161,670,000.52,870,000.108,800,000.108,000,000.27,000,000
1,000,000
44,500,000
27,500,000
4,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
800,000.800,000

จากประมาณการรายรั บ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 สรพ.จึ งได จั ด ทํ า แผนงบประมาณและ
แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป โดยให ส อดคล อ งกั บ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร วิ สั ย ทั ศ น และพั ธ กิ จ ขององค ก ร
มีแผนงาน/โครงการ ที่จะดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจําป จํานวน 6 แผนงาน 15 โครงการ ภายใต
งบประมาณ จํานวน 182,090,000 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบสองลานเกาหมื่ นบาทถวน) จากแหลงเงิน ที่
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ได รับ อุดหนุน จากรัฐบาล ในปงบประมาณ 2562 จํานวน 52,870,000 บาท จากประมาณการรายรับของ
สถาบัน ประจําป งบประมาณ 2562 จํานวน 108,800,000 บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันในการ
ประชุ ม ครั้ งที่ 9/2561 เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน 2561 ได อ นุ มั ติ ให นํ า เงิ น ทุ น สะสมมาใช ดํ าเนิ น งานตาม
แผนงาน/โครงการ เพิ่มเติม จํานวน 20,420,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามประเภทรายจาย และแหลงงบประมาณ
ประเภทรายจาย
รวม
รอยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน (Function)
แผนงานบูรณาการ (Agenda)
งบกลาง สํารอง/ฉุกเฉิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (บาท)
เงินรัฐบาล
เงินรายได
เงินสะสม
52,870,000 108,800,000 20,420,000
30.81
63.41
5.78
16,457,200
19,890,800
6,944,400
15,473,200
87,909,200
2,975,600
20,939,600
1,000,000 10,500,000

รวม
งบประมาณ
182,090,000
100.00
43,292,400
106,358,000
20,939,600
11,500,000

สถาบันจะดําเนินการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายที่ไดกําหนดไว และ
ไมนอยกวาแผนการใชจายในงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือ ไตรมาส 1 และ 2 รวมกันไมนอยกวารอยละ 50
ของวงเงิน งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ. 2562 โดยงบประมาณทั้งสิ้น ให รวมงบประมาณที่ ส ามารถ
เบิกจายหรือกอหนี้ผูกพันไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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4. แผนปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติงาน จําแนกตามแผนงาน/โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 6 แผนงาน 15
โครงการ แผนงาน/โครงการ สวนใหญตอเนื่องมาจากการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนไป
ตามบทบาทภารกิจตามวัตถุประสงคการจัดตั้งองคกร ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันไดทบทวน
ผลลัพธเปาหมายในการดําเนินงานเพื่อใหมีผลงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดตาม
แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป ดังนี้
(1) แผนงานการประเมินและรับรองอยางมีคุณคา มุงเนนใหเกิดการประเมินรับรองที่ครอบคลุม
ตอเนื่องและไมใหมีการรอคอยการประเมินรับรองเกิน 6 เดือน รวมทั้งสรางและพัฒนาศักยภาพผูเยี่ยมสํารวจ
เพื่ อ ให ส นั บ สนุ น การจั ด เยี่ ย มได อ ย างเหมาะสม ทั้ งการรับ รองกระบวนการคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน HA,
Advanced HA, PNC, DHSA, Disease Spacific และการรั บ รองระบบบริ ก ารปฐมภู มิ เขตเมื อ ง (กทม.)
แผนงานนี้มีโครงการรองรับจํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรองให
มีความหลากหลาย (2) โครงการเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาล (3) โครงการสรางและพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ
(2) แผนงานความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ เปนแผนงานที่สงเสริมการทํางาน
รวมกับเครือขายเพื่อสรางการเรียนรูและแลกเปลี่ยนการเรียนรู รวมถึงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพใหบุคลากร
ในเครือขาย ไดแก พี่เลี้ยงกระบวนการคุณภาพ และที่ปรึกษาในระดับพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง เพื่อสงเสริมให
เกิดการขับเคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพสถานพยาบาลอยางตอเนื่อง ไมมีสถานพยาบาลขาดการตออายุการ
รั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพ และมี โ ครงการใหม ที่ มุ ง ขยายผลให ส ถานพยาบาลทุ ก แห ง ได เ ข า สู
กระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน แผนงานนี้มีโครงการรองรับ
จํานวน 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือขายความรวมมือ (2) โครงการ
Engagement on HA Journey
(3) แผนงานความรู เพื่ อขั บเคลื่อนการเปลี่ ยนแปลง เปน แผนที่ สงเสริมการสรางความรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งการสรางแรงบันดาลใจใหกับสถานพยาบาล ผานการฝกอบรม การเขารวมการ
ประชุมวิชาการประจําป การคนควาหาความรูจากระบบการจัดการความรูของสถาบัน รวมทั้งเปนการสราง
และแลกเปลี่ย นเรียนรูองคความรูใหมๆ จากการปฏิ บัติ งานของสถานพยาบาล สงเสริมให เกิ ดการพัฒ นา
นวัตกรรม และงานวิจัย แผนงานนี้มีโครงการรองรับจํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการประชุมวิชาการ
ประจําป (HA National Forum) (2) โครงการฝกอบรมและเผยแพรความรู (3) โครงการพัฒนาองคความรู
และระบบการจัดการความรู
(4) แผนงานแผนงานองคกรแหงความเปนเลิศ เปนแผนงานที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของสถาบัน สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน รวมทั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมิ น ผล และคณะอนุ กรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการบริห ารสถาบัน แตงตั้งที่ไมเกี่ย วกับ การ
ประเมิน รับ รองกระบวนการคุ ณ ภาพ และเปน แผนที่ ขับ เคลื่อนการสรางสื่ อและชองทางการสื่ อสารของ
องคกร การพัฒนาระบบพื้นฐานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมและการพัฒนาศักภาพของบุคลากร
ของสถาบัน แผนงานนี้มีโครงการรองรับจํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตรและประเมินผล (2) โครงการสื่อสารสาธารณะ (3) โครงการสนับสนุนการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (4) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
(5) แผนงานบริหารจัดการ แผนงานนี้เปนแผนงานที่ตั้งไวสนับสนุนในการจายคาตอบแทนดาน
บุคลากร และคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานบริหารจัดการตางๆ ของสถาบัน อาทิ คาเชารถ คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร คารักษาความสะอาด คาถายเอกสาร คาสาธารณู ปโภค เปนตน มีโครงการรองรับ จํานวน 2
โครงการ ไดแก (1) โครงการคาใชจายบุคลากร (2) โครงการบริหารจัดการทั่วไป
(6) แผนงานบู รณาการพั ฒ นาระบบประกั น สุ ขภาพ แผนงานนี้เปน แผนงานที่ส นับ สนุน การ
ขั บ เคลื่ อ นงานในรู ป แบบบู ร ณาการกั บ หน ว ยงานภายนอก และเป น การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งมาจาก
ปงบประมาณที่ผานมา มีโครงการรองรับ จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอยางมีสวนรวม ผานกิจกรรมหลัก จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมที่ 1: การพัฒนา National Patient and Personal Safety Goals
กิจกรรมที่ 2: การพัฒนาระบบ National Incidents Reporting and Learning System
กิจกรรมที่ 3: การพัฒนาความรวมมือเพื่อความปลอดภัยของผูปวยกับประชาชน
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารสถาบัน ไดอนุมัติเงินงบกลาง สํารองฉุกเฉิน
เพื่อไวใชจายเพิ่มเติมเพื่อการลงทุน การจายคาตอบแทนพิเศษใหบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน และเพื่ อ
สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ หรือเรงดวน จําเปน เพื่อใหการทํางานของสถาบันตอเนื่องและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบัน เปนจํานวน 11,500,000 บาท (สิบเอ็ด
ลานหาแสนบาทถวน)

5. ตัวชี้วัด
กรอบหลักเกณฑ/ตัวชี้วัด ของแผนงานโครงการ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2562-2566 ของ
สถาบัน และตัวชี้วัดการประเมินองคกรประจําปงบประมาณ 2561

6. ระยะเวลาดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

7. การติดตามประเมินผล
ความสํ าเร็จ ของแผนการปฏิ บั ติงานและแผนการใช จายงบประมาณ สถาบั น มอบหมายให สํานั ก
ยุทธศาสตรติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จากผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนาสํานัก
และรองผูอํานวยการที่กํากับสายงานตามที่ไดรับมอบหมายทุกไตรมาส
แผนการดํ าเนิ น งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ จะรายงานให ผูบ ริห ารและคณะกรรมการ
บริหารรับทราบทุกไตรมาส
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