รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําป 2561
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
ไตรมาสที่ 1
...........................................................
ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) สรพ.ไดดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 2561 โดยมีแผนผลการดําเนินการสรุปได ดังนี้
1) ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561
การเบิกจายงบประมาณรวมภาระผูกพัน ในไตรมาส 1 ทําไดต่ํากวาเปาหมาย โดยเบิกจายได เปนจํานวน
เงิน 28.2718 ลบ. คิดเปนรอยละ 17.15 เปาหมาย รอยละ 25.84 ลบ.
• หากจําแนกการเบิกจายตามแหลงเงิน พบวา แหลงเงินรัฐบาลเบิกจายไดสูงกวาเงินแหลงเงิน
รายได ดังนี้ แหลงเงินรัฐบาล เบิกจายไดจํานวน 19.6792 ลบ. คิดเปนรอยละ 24.70 และ
แหลงเงินรายได เบิกจายไดจํานวน 8.5926 ลบ. คิดเปนรอยละ 10.09
• หากจําแนกการเบิกจายตามแผนงาน พบวา แผนที่เบิกจายไดตามเปาหมายหรือต่ํากวา
เปาหมายเพียงเล็กนอย คือ แผนงานที่ 2 ความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ เบิกจาย
ได จํานวน 2.4659 ลบ. คิดเปนรอยละ 27.40 และแผนงานที่ 5 แผนบริหารจัดการ เบิกจายได
จํานวน 14.7601 ลบ. คิดเปนรอยละ 24.55
สวนแผนงานที่เหลือจํานวน 4 แผนงาน เบิกจายไดต่ํากวาเปาหมาย คือ แผนงานที่ 1
การเยี่ยมและประเมินกระบวนการคุณภาพ เบิกจายได จํานวน 5.6501 ลบ. คิดเปนรอยละ
19.91 แผนงานที่ 3 ความรูเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เบิกจายได จํานวน 2.2993 ลบ.
คิดเปนรอยละ 5.59 แผนงานที่ 4 องคกรแหงความเปนเลิศ เบิกจายได จํานวน 14.7601 ลบ.
คิดเปนรอยละ 24.55 และแผนงานที่ 6 การพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของ
ระบบบริการสุขภาพอยางมีสวนรวม เบิกจายได จํานวน 0.4834 ลบ. คิดเปนรอยละ 4.83
• หากจําแนกตามหมวดรายจาย พบวา การเบิกจายหมวดบุคลากรเบิกจาย สูงกวาหมวด
ดําเนินงาน หมวดบุคลากร เบิกจายได จํานวน 10.1844 ลบ. คิดเปนรอยละ 23.04 และหมวด
ดําเนินการ 18.0874 ลบ. คิดเปนรอยละ 15.00 สวนหมวดลงทุน ยังไมมีการเบิกจายเนื่องจาก
อยูระหวางการดําเนินการ
สรุป ผลการเบิกจายในไตรมาสที่ 1 ดําเนินการไดต่ํากวาเปาหมาย แตไดใหทุกสํานักเรงรัดดําเนินการ
กิจกรรม และการเบิกจาย ในไตรมาสที่ 2 ใหเปนไปตามเปาหมาย

2) ผลการเบิกจายเงินกันเบิกจายเหลื่อมปงบประมาณ 2560
สรพ. ไดกันเงินงบประมาณประจําป 2560 ไวเบิกจายเหลื่อมปงบประมาณ ซึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญา
เปนจํานวน 4,532,023.24 บาท ในไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2561 สรพ. ไดเบิกจายเงินกันเหลื่อม
ปงบประมาณ 2560 ไปแลว จํานวน 1,749,279.26 บาท คิดเปน รอยละ 38.60 โดยสรุปไดดังนี้
แผนงานที่ 1 การประเมินและรับรองอยางมีคุณคา และแผนงานที่ 5 การบริหารจัดการ เบิกจายได
ครบถวน รอยละ 100
สวนแผนงานที่ 2 ความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ เบิกจายไดจํานวน 43,174.50 บาท
คิดเปนรอยละ 93.51 แผนงานที่ 3 ความรูเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เบิกจายได 766,662 บาท คิดเปน
รอยละ 26.76 แผนงานที่ 4 องคกรแหงความเปนเลิศ เบิกจายได 759,536.20 บาท คิดเปนรอยละ 52.69
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

3) ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจําป 2561 ไตรมาสที่ 1 มีการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จํานวน 6 แผนงาน 19 โครงการ มีโครงการดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 1 โครงการ คือโครงการบริหารองคกรเพื่อคุณภาพ สรุปได ดังนี้
แผนงาน/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ยังไมได
ดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

แผนงานที่ 1 การประเมินรับรองอยางมีคุณคา
โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรองใหมีความหลากหลาย

√

โครงการเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาล

√

โครงการธํารงคุณภาพสถานพยาบาล

√

โครงการสรางและพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ

√

หมายเหตุ

ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว
มีการดําเนินกิจกรรมตามที่ตั้งเปาหมาย แตการเบิกจาย
ต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว เนื่องจากบางกิจกรรมอยู
ระหวางการเบิกจายงบประมาณ จะดําเนินการปรับ
กิจกรรมและการตั้งเปาหมายการเบิกจายใหสอดคลอง
กับการจัดกิจกรรม
ทําไดเกินเปาหมายที่ตั้งไวทั้งผลงานและการเบิกจาย
งบประมาณ
มีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมแตยังดําเนินกิจกรรม
ไมไดตามเปาหมาย
มีการดําเนินการฝกเยีย่ มพัฒนาทักษะใหผูเยีย่ มใหม
จํานวน 16 คน

แผนงาน/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ยังไมได
ดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

แผนงานที่ 2 ความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือขายความรวมมือ

√

โครงการสงเสริมการนําขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปพัฒนาคุณภาพ

√

แผนงานที่ 3 ความรูเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
โครงการประชุมวิชกาการประจําป

√

โครงการฝกอบรมและเผยแพรความรู
โครงการพัฒนาองคความรูและระบบการจัดการความรู

√
√

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ รพ. (THIP)

√

หมายเหตุ

ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว
มีการทําความรวมมือกับเครือขาย HACC เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพไดตามเปาหมายรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ
มีการดําเนินกิจกรรมสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว แตอยู
ระหวางการเบิกจายงบประมาณทําใหผลการเบิกจาย
ต่ํากวาเปาหมาย
มีการดําเนินการตามกิจกรรมทีต่ ั้งเปาหมาย รวมถึงการ
พัฒนาระบบการลงทะเบียน และจะเปดใหมีการ
ลงทะเบียนการเขารวมประชุมในเดือนมกราคม 2561
มีการดําเนินกิจกรรมตามเปาหมายที่กําหนด
มีการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย เนือ่ งจากบางกิจกรรมอยู
ระหวางดําเนินการ
มีการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายที่ตงั้ ไว เนื่องจากอยู
ระหวางการดําเนินการเบิกจาย แตผลการดําเนินการ
เปนไปตามแผนปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ยังไมได
ดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

แผนงานที่ 4 แผนงานองคกรสูความเปนเลิศ
โครงการบริหารองคเพื่อคุณภาพ

ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว

√

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและประเมินผล

√

โครงการสนับสนุนการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

√

โครงการสื่อสารสาธารณะ

√

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

√

แผนงานที่ 5 แผนงานบริหารจัดการ
โครงการคาใชจายดานบุคลากร

√

โครงการบริหารจัดการทั่วไป
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจเพิ่มเติม/งานจําเปนเรงดวน

หมายเหตุ

√
√

มีการดําเนินการตามกิจกรรมทีต่ ั้งไวครบถวนแลว ผล
การเบิกจายทําไดรอยละ 98.60 บาท
มีการดําเนินกิจกรรมตามที่ตั้งเปาหมาย ทั้งแผนงานและ
การใชจายงบประมาณ
มีการเบิกจายเงินต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว เนื่องจาก
กิจกรรมอยูร ะหวางดําเนินการ และทบทวนปรับ
กิจกรรม
มีการดําเนินกิจกรรม แตยังไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
และอยูระหวางการทบทวนการดําเนินกิจกรรม ให
สอดคลองกับการทบทวนการขับเคลื่อนองคกร
มีการจัดกิจกรรมตามที่ตั้งเปาหมาย แตบางกิจกรรมยัง
ดําเนินการไดไมครบถวน ทําใหเบิกจายไดต่ํากวา
เปาหมายทีต่ ั้งไว
มีการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายเล็กนอย เนื่องจากยังมี
เจาหนาที่ไมเต็มอัตราตามกรอบ
มีการเบิกจายไดเกินเปาหมาย
ยังไมการดําเนินงานที่เรงดวน/จําเปน จึงไมมีการใชจาย
งบประมาณในโครงการนี้

แผนงาน/โครงการ
แผนงานที่ 6 แผนบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริหาร
สุขภาพอยางมีสวนรวม

ผลการดําเนินงาน
ยังไมได
ดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

√

หมายเหตุ

ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว
มีการดําเนินกิจกรรมไดต่ํากวาเปาหมายอยูระหวางการ
ทบทวนและปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับการ
ดําเนินงาน สวนการใชจายงบประมาณในไตรมาสที่ 1
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง อยูระหวางการ
ดําเนินการจึงยังไมมีการเบิกจายงบประมาณตามที่
ตั้งเปาหมายไว

