ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ
ของสถาบันปงบประมาณ 2563
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การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสถานพยาบาลทั้งสิ้น จำนวน 1,409 แหง ไดรับการประเมินรับรองตาม
มาตรฐาน HA ทุกขั้นและยังมีสถานการณรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 1,118 แหง คิดเปนรอยละ 79.29
สถานพยาบาลไดรับการรับรองและมีสถานะการรับรองตามมาตรฐาน HA ขั้น 3 ปกติ จำนวน 1,015 แหง
และขั้นกาวหนา (Advanced HA) จำนวน 9 แหง รวมเปนจำนวน 1,024 แหงคิดเปนรอยละ 72.63
ตารางที่ 1 แสดงสถานพยาบาลที่ยังมีสถานะของการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ประจำป พ.ศ.2563
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หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ในป 2563 สถาบันไดวางแผนการจัดเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลเพื่อใหสถานพยาบาลไดรับการธำรง
การรับรองอยางตอเนื่อง แตจากสถานการณของการระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหมีสถานพยาบาลหลายแหง
ไดรับผลกระทบจากการเตรียมความพรอมในการใหปองกัน รักษาผูปวย รวมทั้งสถาบันเองก็ไมสามารถจัดใหมีการ
เขาเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลอีกหลายแหงเนื่องจากมีการจำกัดการเดินทางและไมสามารถจัดพาหนะเดินทางไป
เยี่ยมไดจาการปดสนามบิน สถาบันตองยกเลิ กจั ดเยี่ย มสำรวจสถานพยาบาล ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2563
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ในระหวางรอสถานการณคลี่คลาย สถาบันไดหาชองทางการสื่อสารกับโรงพยาบาล และไดมีการประกาศขยาย
เวลาใหสถานพยาบาลที่ไดรับผลกระทบ เพื่อใหมีสถานการณรับรอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 229 แหง และเมื่อ
สถานการณตาง ๆ ดีขี้น สถาบันจึงไดจัดเขาเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลที่มีความพรอมรับการเยี่ยมสำรวจ ตั้งแตวันที่
15 มิถุนายน 2563
กราฟที่ 1 แสดงสถานการณรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA (ขั้น 3) (สะสม)

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

การรับรองสถานพยาบาลขั้นกาวหนา (Advanced HA)
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให
โรงพยาบาลชะลอการพัฒนาคุณภาพ มีโรงพยาบาลเขาสูกระบวนการรับรอง AHA ครั้งแรกอยาง
ตอเนื่องจำนวน 4 รพ. (เปาหมาย จำนวน 3 แหง) ดังนี้ 1.คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล 2. โรงพยาบาลสงขลานครินทร 3. โรงพยาบาลพญาไท 3 4. โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ
สถาบันไดมีการจัดเยี่ยมเพื่อประเมินและรับรองขั้นกาวหนา จำนวน 2 รพ. มี รพ. ผานการ
รับรอง 2 รพ. คือ 1. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2. โรงพยาบาล
สงขลานครินทร
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นอกจากนั้นยังไดจัดเยี่ยมเพื่อเตรียมความพรอมรับการเยี่ยมสำรวจ (Pre-survey) จำนวน
1 รพ. คือ พญาไท 3 และจัดเยี่ยมใหคำปรึกษา GAP จำนวน 1 รพ. คือ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา และในป 2564 มีสถานพยาบาลที่อยูในแผนขอรับการเยี่ยมรับรองขั้นกาวหนา จำนวน
4 แหง ดังนี้ 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
3. โรงพยาบาลพญาไท 3 4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
การประเมินและรับรองเครือขายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (DHSA)
ป 2563 สถาบันมีเปาหมายขยายการรับรองเครือขายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ซึ่งได
เริ่มมีการรับรองครั้งแรกในป พ.ศ. 2561 เปาหมาย จำนวน 20 แหง (สะสม) ผลที่ทำไดมีเครือขาย
บริการสุขภาพระดับอำเภอไดรับการรับรอง เพิ่มขึ้นจำนวน 10 แหงทำใหมีการรับรองสะสมอ จำนวน
24 แหง สูงกวาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
จำนวนสถานพยาบาลไดรับการ
รับรองเครือขายสุขภาพระดับอำเภอ
(Distict Health System
Accerditaton) (สะสม)
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รวมสะสม
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การประเมินและรับรองเครือขายระดับจังหวัด (PNC)
ป 2563 มีเครือขายระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด ผานการรับรองจำนวน 5 เครือขาย ดังนี้
1) เครือขายการจัดการระบบบริการอนามัยแมและเด็ก จ.สมุทรปราการ
2) เครือขายการจัดการระบบบริการอนามัยแมและเด็ก จ.ปตตานี
3) เครือขายการจัดการระบบบริการอนามัยแมและเด็ก จ.สกลนคร
4) เครือขายการจัดการระบบบบริการการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง จ.รอยเอ็ด
5) เครือขายการจัดระบบบริการโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จ.สกลนคร
นอกจากนั้นในป 2563 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563
โดยไดมีการกำหนดใหมีการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือขาย ตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด สถาบันจึงนำมาตรฐานการพัฒนาระบบเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด
มาปรับปรุงเปนมาตรฐานระบบเครือขายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standard) เพื่อรองรับ
สถานพยาบาลที่พัฒนาเครือขายในรูปแบบตาง ๆ และมีการประกาศใชมาตรฐานระบบเครือขายบริการสุขภาพ
(Healthcare Network System Standards) ในเดือนมิถุนายน 2563

การประเมินและรับรองเฉพาะโรค และระบบงานสำคัญ
ป 2563 มีโรงพยาบาลขอรับรองเฉพาะโรค จำนวน 28 แหง ไดรับการประเมินรับรองผานการรับรองเฉพาะ
โรค จำนวน 22 แหง อยูระหวางรวบรวมขอมูล 6 แหง โรคทีใ่ หการรับรองมีดังนี้
ลำดับ
1

โรค/ระบบ
การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

2

การดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดตอเพศสัมพันธ

2

3

การดูแลรักษาผูปวยโรคแผลที่เทาจากโรคเบาหวาน

1

4

การดูแลผูปวยเบาหวาน

1

6

การดูแลรักษาผูปวยโรคลมรอน

1

7

การดูแลผูปวยมะเร็งลำไสใหญและไสตรง

2

8

การดูแลผูปวยมะเร็งลำไสที่ไดรับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำสวนกลางที่บาน

1

9

การดูแลผูปวยมะเร็งเตานม

1

10

การดูแลผูปวยมะเร็งปากมดลูก

1

11

การดูแลผูปวยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยดในผูใหญ

1

12

การดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคหืด

1

13

การดูแลรักษาผูปวยขอเขาเสื่อม

1
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จำนวน
2

5

ลำดับ
14

โรค/ระบบ
การดูแลรักษาผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม

จำนวน

15

โปรแกรมการทำงานดานสุขภาพดวยจิตวิญญาณ

1

16

การดูแลรักษาผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว

1

17

การดูแลรักษาผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง

1

18

ระบบการดูแลรักษาในหองฉุกเฉินของสถานพยาบาล

3

1

นอกจากนั้น ในป 2563 มีการรวมจัดทำมาตรฐานระบบการดูแลรักษาในหองฉุกเฉินของสถานพยาบาล
มีโรงพยาบาลนำรองจำนวน 5 แหง และไดมีการประเมินทั้ง 5 แหงพบวา ผานการรับรอง จำนวน 3 แหง
อยูระหวางรวบรวมขอมูล จำนวน 2 แหง และในป 2564 สถาบันจะมีการจัดทำมาตรฐานการรับรอง
โรคเบาหวานตอไป
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ผลการดำเนินงานตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 2P Safety
ผลการดำเนินงาน ตามโครงพัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความ
เหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการ มีโรงพยาบาลที่ประกาศเปาหมายความปลอดภัย 2P Safety เพื่อพัฒนาตาม
แนวทาง National Patient and Personnel Safety Goals และ มี ก ารบู ร ณการการการปฏิ บ ั ต ิ อ ย า งเป น
รูปธรรมและมีการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย จำนวน 636 แหง มีการพัฒนาระบบ National Incident
Reporting and Learning System (NRLS) มีการรายงานอุบัติการณ ที่สัมพันธกับเปาหมายความปลอดภัย
2P Safety เขามาในระบบกวา 475,000 อุบัติการณ

โดยพบว า รายงานสู ง สุ ด เป น เรื ่ อ งเกี ่ ย วกั บ Patient Safety โดยหมวด เรื ่ อ ง Medication safety
มีรายงานอุบัติการณอันดับหนึ่ง ในขณะที่รอยละ patient suffering สูงสุดคือเรื่อง Emergency response
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7

ในสวน Personnel Safety รายงานอุบัติการณสูงสุดเปน เรื่อง Lane anf Legal issue สวน อุบัติการณ
ที่มีผลกระทบกับบุคลากรมากที่สุดหรือ % personnel suffering คือเรื่องของ การติดเชื้อของบุคลากร
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ผลการดำเนินงานสรุปเทียบเปาหมายไดดังนี้
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

สถานพยาบาลที่เขารวมโครงการมีเปา
จำนวนสถานพยาบาลที่
หมายความปลอดภัย (2P Safety Goals)
รายงาน ในระบบ NRLS
และรายงานอุบัติการณในระบบ National
จำนวน 600 แหง
Reporting and Learning System (NRLS)
จำนวนโรงพยาบาลที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน HA ใช Quality Measurement
เปนกลไกในการขับเคลื่อนและยกระดับ
มีระบบ รูปแบบหรือนวัตกรรมที่พัฒนาเชิง
ระบบเพื่อปองกันความเสี่ยงที่ปองกันไดดวย
แนวคิด Human Factor Engineering
องคความรูและบทเรียนในระบบบริการ
สุขภาพ
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จำนวน 400 แหง

ผลการดำเนินงาน
แผน
ผล
600
มี รพ. มาชิก 636
แหง แตมีรายงาน
เขาระบบ 609
แหงคิดเปนรอยละ
95.75 (609/636)
400 แหง
424 แหง คิดเปน
รอยละ 103.4

จำนวนผลงานนวัตกรรม
5 ผลงาน

5 ผลงาน

13 ผลงาน

จำนวน 1 เรื่อง

1 เรื่อง

5 เรื่อง
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ผลงานดานการสงเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพ
ดวยองคความรูและความรวมมือกับเครือขาย
สรพ. ไดสงเสริมเพื่อเตรียมความพรอมและการธำรงการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA
ใหกับสถานพยาบาล ผานกระบวนการวิเคราะหแบบประเมินตนเอง (SAR) ดวยการสื่อสารผานระบบการประชุม
ออนไลน ป 2563 จำนวน 40 แหง โดยพบวามีอัตราสวนที่ปรับเปน presurvey หรือ education เพิ่มขึ้น สวน
ใหญเปนสถานพยาบาลที่มีขอจำกัดขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ เชน โครงสราง หรือ บุคลากร โดยมี
ระยะเวลาเฉลี่ยการวิเคราะห SAR 43 วัน (ต่ำสุด-สูงสุด) (14-126 วัน)

ภาพที่ ผลลัพธการวิเคราะห SAR ปงบประมาณ 2561-2563

นอกจากนี้เพื่อใหบุคลากรของสถานพยาบาลไดรับองคความรูอยางตอเนื่อง ลดความเสี่ยงในการเดินทาง
และการเวนระยะปลอดภัยทางสังคม สรพ. ไดพัฒนาการอบรมสูการอบรมรูปแบบวิถีใหม การประชุมออนไลน
ผานระบบ zoom จำนวน 6 หลักสูตร แบงเปนแบบไฮบริด (4 หลักสูตร) และแบบออนไลนอยางเดียว
(2 หลักสูตร) มีผูเขารับการอบรม จำนวน 389 ราย มีอัตราคาลงทะเบียน 1,399 บาท/Account ทำใหมีรายได
ทั้งสิ้น จำนนวน 479,857 บาท
มีการพัฒนาเครือขายคุณภาพสถานพยาบาลที่ครอบคลุมทั้ง 73 จังหวัด โดยผานศูนยความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation Collaborating Center; HACC) จำนวน 6 เครือขาย
และการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลดวยระบบพี่เลี้ยง Quality Learning Network (QLN) จำนวน 71
เครือขาย ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ประจำป 2563
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ผลงานเครือขายการสงเสริมพัฒนา
I. ศูนยความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation Collaborating
Center; HACC)
- จำนวนศูนย HACC
- จำนวนที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (Quality coach) ใน HACC
- จำนวนผูเขารวมการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ HACC forum ประจำป
(จัดได 2 แหง จาก 5 แหงดวยสถานการณ COVID-19)
- จำนวนผลงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพที่นำเสนอในงาน HACC forum
II. เครือขายการพัฒนาคุณภาพดวยระบบพี่เลี้ยง (Quality learning network; QLN)
- จำนวนเครือขาย QLN
- จำนวนพี่เลี้ยงคุณภาพเครือขาย QLN รวม (มีขอมูลสงมา 39 แหง คิดเปนรอยละ 55)
- คามัธยฐาน จำนวนพี่เลี้ยงคุณภาพ (พิสัย: ต่ำสุด-สูงสุด)
III การขับเคลื่อนการพัฒนางานคุณภาพรวมกับภาคีเครือขายใหม
ความรวมมือกับ“Network learning from COVID-19 and HIV care” 4 จังหวัด
รายไดเขาสถาบัน

6 แหง
27 คน
718 คน
243 ผลงาน
71 แหง
439 คน
9 (7-41) คน
1 แหง
กองโรคเอดสฯ
2.1 ลานบาท

ขอเสนอแนะ :
1) พัฒนาองคความรูและทักษะของพี่เลี้ยงคุณภาพ ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพใหมีความรู ทักษะในการ
Coach และการวิเคราะห SAR และการสรางบรรยากาศการเรียนรูกับเครือขายพื้นที่รับผิดชอบของ
ตนเองผานระบบออนไลน
2) ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนรู วิชาการที่หลากหลายชองทาง เชน สื่อออนไลน Facebook live
youtube เปนตน
3) ควรพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานดวยระบบเครือขายคุณภาพในพื้นที่ใหครอบคลุมทุกจังหวัด
ใหมีความหลากหลายรูปแบบ เชน Tele Conference การถอดบทเรียนรูแตละเครือขาย เปนตน

ผลงานด้ านข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ด้ วยตัวชี้วัดเปรียบเทียบ
ป 2563 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล ดำเนินการมาตั้งแตป
2550 ครบรอบ 13 ป ได จ ั ด พิ ม พ “หนั ง สื อ 13 ป Thailand Hospital Indicator Program THIP กลไกการ
เทียบเคียงเพื่อยกระดับคุณภาพสูความปรกติใหม” โดยในปนี้ มีนวัตกรรมโปรแกรมระบบรายงานอัจฉริยะเพื่อ
สนับสนุนงานขององคกร “โปรแกรมการวิเคราะหผลขอมูล BI THIP” ดวยเทคโนโลยี Business Intelligence นำ
รายงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นสำคัญ การนำใชมีผลการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ประจำป 2563
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จํานวนสมาขิ กโครงการ THIP ตามประภทสมาชิ กประจําปี งบประมาณ 2561 -2563
2225
26

ภาครัฐ-ตติยภูม ิ

45
45
44

ภาครัฐ-มีการเรียนการสอน

64
64
63

ภาคเอกชน

74
72
73

ภาครัฐ-ทัวไป
่
ภาครัฐ-ชุมชน

199 216

175
0

50

2563

100

2562

2561
150

200

แผนภาพแสดง จํานวนสมาชิกโครงการ THIP ประจําปี งบประมาณ 2551 – 2563
โรงพยาบาลสมาชิกโครงการ THIP ประจําปี งบประมาณ 2561 -2563 แบ่งตามประเภทสมาชิก
5 ประเภท โดยมีตวั ชีว้ ดั รวมทัง้ สิน้ 213 ตัว มีการปรับตัวชีว้ ดั จํานวน 3 ครัง้
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ผลงานดานการพัฒนาองคกร
มีการพัฒนาระบบงานและบุคคลากรของสถาบันฯ ใหเปนองคกรที่มีคุณธรรม มุงเนนธรรมาภิบาล มีการ
ทำงานที่โปรงใส ตรวจสอบได เปนที่ไววางใจของผูรับบริการและประชาชน มุงเนนการพัฒนาองคกรเพื่อเขาสูการ
เปนดิจิตอลออฟฟต (Digital Office) โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการสนับสนุนการดำเนินงานตาง ๆ ของ
สถาบันฯ อาทิ การประชุมผานระบบ Zoom หรือ Microsoft Team 365 เปนตน
ผลการประเมินคุณภาพและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) มีคะแนนภาพรวม : 91.66 คะแนน อยูในระดับ A
• ภาพรวมส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้กํากับกระทรวงสาธารณสุข : อันดับที่ 4 จาก 17
หน่วยงาน
• ภาพรวมขององค์การมหาชน : อันดับที่ 8 จาก 55 หน่วยงาน
• ภาพรวมของประเทศ : อันดับที่ 276 จาก 8,303 หน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน ประจำป 2563
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ผลงานดานการสื่อสาร การเผยแพรและเขาถึงสื่อ Social Media
สถาบันไดเพิ่มชองทางการสื่อสารผาน Social Media อาทิ face book, youtube, line OA, web
blog / Quality The Story เปนตน เพื่อสื่อสารภารกิจของสถาบันฯใหเขาถึงกลุมเปาหมายและสังคมในวงกวาง
ใหกลุมเปาหมายเขาถึงไดโดยงาย สะดวก และสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ ซึ่งจากการ
ดำเนินงานที่ผานมา มีขอมูลสถิติจำนวนการเผยแพรและเขาถึงสื่อ Social Media ของ สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ 2560-2563) เพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนี้

สรางพื้นที่แลกเปลี่ยนองคความรู เรื่องมาตรฐาน HA กับสถานการณ Covid -19 ผานชองทางการจัดทำ
Facebook live และการเรียนรูผานระบบสื่อสารทางไกล Virtual conference ใหกับสถานพยาบาลจำนวน 22
เรื ่ อง รวบรวมเป น องค ความรู ในรู ปแบบหนั งสือ “รวมองคความรูและคำถามตอบเกี่ย วกับ การดูแลรักษา
โรค COVID-19”
Live audience ยอนดูภายหลัง
เขาถึง
ใหความเห็นและแชรตอ
2,934

ผลการดำเนินงาน ประจำป 2563
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ผลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป 2563 พบวาสามารถพัฒนา Software ไดตามแผนที่วางไว มีการพัฒนาบุคลากรของสถาบันใหมี
ทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เพื่อรองรับการปรับตัวสูการเปน digital office ดังรายละเอียดดังนี้
การดำเนินงาน

จำนวน

รายละเอียด

การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การบำรุงรักษาโปรแกรมเดิม
(maintain)

3 โปรแกรม

2. การปรับปรุงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
โปรแกรมเดิม
3. การพัฒนาโปรแกรมรายงานใหม

2 โปรแกรม

4 โปรแกรม

 โปรแกรมการเงิน บัญชี ERP
 การบำรุงรักษาระบบเครือขาย server
 ระบบสนับสนุนเครือขายและ
สภาพแวดลอม
 Software NRLS, HRMS, HCSC
 ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศทีป่ รับปรุง
โครงสรางสูระบบ Cloud
 อุบัติการณความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(eIR)
 Software ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
 Software BI ระบบ THIP 2.com
 Software ระบบ E – Learning HA
register ลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน

ความคุมคาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยกเลิก multi server เปลี่ยนไปใช
ประหยัดงบประมาณในการ maintenace จำนวน 2 ลานบาท
ระบบ cloud
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ระบบของสถาบันมีระยะเวลาในการ
รอยละ 0.0 (ไมเกิด)
หยุดทำงานของระบบโดยไมไดวางแผน
อัตราการเสียหายจากการบุกรุก
สามารถเปดเผยขอมูลในรูปแบบ
มาตรฐานแบบเปด (Open Format)

ผลการดำเนินงาน ประจำป 2563

รอยละ 0.0 (ไมเกิด)
(จำนวนโจมตีสำเร็จ 0 ครั้ง/จำนวนที่ถูกโจมตีจากภายนอก 167 ครั้ง)
 ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
(สพร. หรือ DGA)
 อยูในกระบวนการนำสงขอมูลขึ้นเว็ป เผยแพร
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การดำเนินงาน

จำนวน

รายละเอียด

การพัฒนาบุคลากรของสถาบันใหมีทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เพื่อรองรับการปรับตัวสูการ
เปน digital office
จำนวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
133 คน
 อบรม 6 คอรส
ทักษะดิจิทัล
(แบบกลุม 2 คอรส, อบรมรายคน 4 คอรส)
 ป 2561 อบรม 112 คน ป 2562 อบรม 72
คน
ประเมินศักยภาพ  พบบุคลากรมีความสามารถในการใชโปรแกรม
ขีดความสามารถ (Capability
ในการใช zoom
Building) ในการทำงาน ICT ของ
zoom, microsoft team รอยละ 6.7-28.9 ใน
และ microsoft
บุคลากร
การจัดการประชุมออนไลน หลังอบรม (รอผล
ประเมินความรูและทักษะซ้ำ)
 พบบุคลากรมีความสามารถในการใช microsoft
excel ระดับ Basic to intermediate level
รอยละ 55.4 Microsoft word รอยละ 60.8
(วางแผนอบรมพัฒนาเพิ่มป 2564)
ความพึงพอใจของผูใชงานหลักภายใน
 รอยละความพึงพอใจตอการใชงานระบบ
องคกร เกี่ยวกับ IT
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร รอยละ 67.76
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 80)

ผลการดำเนินงาน ประจำป 2563
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ผลการเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2563
1.1 สถาบันมีผลการเบิกจายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 124,040,462.60 บาท คิดเปน รอยละ 92.95
โดยมีภาระผูกพันที่ตองตั้งไวเปนงบประมาณเบิกจายเหลื่อมปงบประมาณ จำนวน 5,959,883.99 บาท (จากแหลงเงิน
รัฐบาล จำนวน 4,649,155.60 บาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน 1,310,728.39 บาท)
เมื่อรวมผลเบิกจายและภาระผูกพัน พบวา สถาบันสามารถใชจา ยงบประมาณประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563
ไดทั้งสิ้น จำนวน 130,000,346.59 บาท คิดเปนรอยละ 97.41
1.1.1 ผลการใชจายจำแนกตามแหลงเงิน พบวา
• แหลงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ใชจายรวมทั้งสิ้น จำนวน 66,442,097.28 บาท จากยอดจัดสรร 68,549,600
บาท คิดเปน รอยละ 97.03 คงเหลืองบประมาณ จำนวน 2,107,502.72 บาท
เปนเงินจากคาใชจายดานบุคลากร เนื่องจากมีการเบิกจายเงินนอกงบประมาณในไตรมาสแรกระหวาง
รอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตาม พรบ.งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 จำนวน 1,670,799.35 บาท
และคงเหลือจากการดำเนินงาน จำนวน 436,703.37 บาท
• เงินนอกงบประมาณ เบิกจายได 63,558,249.31 บาท จากยอดจัดสรร 64,903,800 บาท คิดเปนรอยละ
97.82 (จากแหลงเงินรายได จำนวน 44,695,310.22 บาท แหลงเงินรายไดสะสม จำนวน 13,067,839.09 บาท
และเงินรัฐบาลคงเหลือสะสม จำนวน 5,795,100.00 บาท)
1.1.2 ผลการเบิกจาย จำแนกตามหมวดงบประมาณ พบวา
• หมวดลงทุน เบิกจายได 4,644,268.20 บาท จากยอดจัดสรร 4,644,300 บาท คิดเปนรอยละ 99.24
• หมวดดำเนินงาน เบิกจายได 77,701,400 บาท จากยอดจัดสรร 79,260,000 บาท คิดเปนรอยละ 98.03
• หมวดบุคลากร เบิกจายไปแลว จำนวน 47,654,711.07 บาท จากยอดจัดสรร 49,549,100 บาท คิดเปนรอย
ละ 96.18 ตามลำดับ
1.1.3 ผลการเบิกจาย จำแนกตามแผนงาน พบวา
 แผนการประเมินรับรองฯ เบิกจายได 43,697,690.90 บาท จากยอดจัดสรร 43,785,500 บาท คิดเปนรอยละ 99.80


แผนการขั บเคลื ่ อนและความร วมมื อกับเครือขายฯ เบิกจายได 13,683,326.18 บาท จากยอดจัดสรร
13,800,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.15



แผนบริหารจัดการองคกร เบิกจายได 24,964,618.44 บาท จากยอดจัดสรร 26,318,800 บาท คิดเปนรอยละ 94.85

2. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจำป พ.ศ.2562 ที่ไดอนุมัติใหกอหนี้ผูกพันไวเบิกจายขามปงบประมาณ
วงเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจายภาระผูกพันที่สถาบันไดกอหนี้ผูกพันไวเบิกจายเงินงบประมาณประจำป 2562
ขามปงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,501,520.79 บาท
ผลการดำเนินงาน ประจำป 2563
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เบิกจายงบประมาณไปแลว จำนวน 3,130,344.04 บาท คิดเปนรอยละ 48.15 คงเหลือ
งบประมาณที่ยังไมไดเบิกจาย จำนวน 3,371,176.75 บาท เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาสงมอบการพัฒนาโปรแกรม
สนับสนุนการเยี่ยมสำรวจ

ผลการดำเนินงาน ประจำป 2563

