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 แผนปฏิบัติการระยะ ๕* ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) 
ของสวนราชการสถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

*ในวาระแรก ระยะ ๓ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
........................................................................................ 

 
 สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร 

 
ตามท่ีไดมีประกาศในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จํานวน 23 ฉบับ ในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 18 

เมษายน 2562 ประกอบกับท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ไดมีมติใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผน

ระดับ 3 ในความรับผิดชอบ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ รวมท้ังหมวด 3 ของพระราชบัญญัติจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติแผน

และข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ไดช้ีแจงการดําเนินงานตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอง

ดําเนินการปรับแผนระดับ 3 ของหนวยงาน ใหถูกตองโดยตองจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ป  ซึ่งวาระแรกใหกําหนด

เปนระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ   

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2562-2566)  ของสถาบันฯ เพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ซึ่งเปนแผนระดับท่ี 1 และ

แผนแมบทภายใตแผนยุทธศาสตรสชาติ  แผนปฏิรูปประเทศดานสาธารสุข และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 ซึ่งเปนแผนระดับท่ี  2 และแผนปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบันฯ       

ซึ่งเปนแผนระดับท่ี 3  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ป วาระแรก ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของสถาบันให

สอดคลองตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  

แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ป วาระแรก ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของสถาบันฯ มีสาระสําคัญในการสงเสริม

ใหสถานพยาบาลในประเทศไทยใหเกิดการพัฒนาระบบการใหบริการดวยมาตรฐาน HA  ซึ่งเปนมาตรฐานการรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทย ท่ีไดรับการรับรองท้ังมาตรฐาน, การพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ และองคกรจากหนวยงาน

มาตรฐานในระดับสากล (The International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association 

(IEEA)) เพื่อทําใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีดีมีคุณภาพจากสถานพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐาน HA   ซึ่งสถาบันมีเปาหมาย

การขับเคล่ือน ดังนี้ 

(๑) สงเสริมใหสถานพยาบาลเกิดการยกระดับผลลัพธการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและระบบบริการ

สุขภาพดวยมาตรฐาน HA  

(๒) สงเสริมใหสถานพยาบาลมีการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA  ดวยความรวมมือกบัภาคี

เครือขายตางๆ  สรางและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล รวมท้ังสรางกลไกใหเกิดการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล อยางตอเนื่อง 

(๓)  บริหารจัดการองคกร ใหเปนองคกรท่ีมีธรรมาภิบาลเปนท่ีไววางใจของผูรับบริการและประชาชน  
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สวนที่ ๒  ความสอดคลองกบัแผน ๓ ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตร ี
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตรชาติท่ี 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(๑) เปาหมายท่ี 2.2  สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนา   

คนตลอดชวงชีวิต 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร 4.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวของ)  

๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 (๑) ประเด็นท่ี 13 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

 ๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมายท่ี 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อและสนับสนุนตอ
การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน
และมีความเปนอยู ดีเพิ่มข้ึน  

๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ : แผนยอย 3.3 แผนยอยการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี 

• แนวทางการพัฒนา 3.3.1  
(1)  ปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย ไดตาม

มาตรฐานสากล ภายใตระบบการบริหารท่ีมีการกระจายอา
นาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เปนธรรมและยั่งยืน รวมท้ัง 
ปรับระบบบริหาร จัดการทรัพยากรร วมกันระหว า ง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นท่ีสุขภาพในการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการท้ังดานบุคลากร ครุภัณฑทางการแพทย 
และโครงสรางพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงบริการต้ังแตระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขาดวยกันอยางไมมีอุปสรรค พรอม
พัฒนาระบบสงตอและระบบการแพทยฉุกเฉินท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีสามารถ
เช่ือมโยงทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระบบบริการสุขภาพ 

๒)  ปรับเปล่ียนและพฒันาระบบหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ โดยอยูบนพื้นฐาน
ความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดทาแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกันท้ังภาครัฐและผูใชบริการตามฐานะท่ีคานึงถึง
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ความเปนธรรมและการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีจาเปนของกลุม
ผูมีรายไดนอย โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดทางการคลังของ
ประเทศ รวมท้ัง บูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศของแตละ
ระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดความเปนเอกภาพท้ังเรื่อง
สิทธิประโยชน การใชบริการ งบประมาณการเบิกจาย และ
การติดตามประเมินผล 

๓)  นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพ
ทางไกล เพื่อเปนการแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยท่ีมีความเช่ียวชาญ 

• เปาหมายของแผนยอย : มีระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานท่ี
ประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีข้ึน  

   ๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ดานสาธารณสุข 

๑)  เร่ือง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 ระบบปฐมภูมิ 
๒)  ข้ันตอนการดําเนนิงาน พัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินรับรองบริการ

ปฐมภูมิ   เปนการรับรองตามมาตรฐานการรับรองเครือขายสุขภาพระดับ
อําเภอ (Standard for District Health Accreditation) เพื่อใหระบบบริการ
ปฐมภูมิ ในระดับ รพ.สต. มีกลไกของการกํากับดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการใหบริการ รวมถึงเกิดการทํางานรวมระหวาง
สถานพยาบาลกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชน ในรูปแบบ
เครือขาย 

๓) กิจกรรม  
๓.๑  สงเสริมใหสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนพัฒนาเครือขายบริการ 

สุขภาพระดับอําเภอท่ีเขมแข็ง  โดยใชมาตรฐานการรับรองเครือขาย 
สุขภาพระดับอําเภอ (Standard for District Health Accreditation) 

๓.๒  สงเสริมสนับสนุนใหสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนประเมิน
ตนเองเพื่อขอรับการรับรองเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ  

๓.๓  จัดเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมินรับรองสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชน
ท่ีพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอไดตามมาตรฐาน 

๓.๔  ประกาศรับรองสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนและจัดเวที
แลกเปล่ียนประสบการณเพื่อขยายโอกาสพัฒนาสู รพ.อื่นๆ 

๔) เปาหมายกิจกรรม 
๔.๑  เปาหมายระยะยาว (๒๐ ป) 

  สถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนไดรับการรับรองเครือขายบริการ  
สุขภาพระดับอําเภอ รอยละ ๘๐  
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๔.๒  เปาหมายระยะกลาง (๕ ป) 
       สถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนไดรับการรับรองเครือขายบริการ

สุขภาพระดับอําเภอ รอยละ ๑๐ 
๔.๓  เปาหมายระยะสั้น ๑ ป  

มีรูปแบบการรับรองคุณภาพเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ และมี
สถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนไดรับการรับรองเครือขายบริการ
สุขภาพอําเภอ (District Health System Accreditation-DHSA) 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงคท่ี 1.3 เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดชวงชีวิต 

๒) เปาหมายรวมท่ี 2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

๓) ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
(๓.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน  
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.5  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ  

  สุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ
คลังดานสุขภาพ (หลัก) 

(๓.๓) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.6  พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพ    
                                 แวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย (รอง) 

๒.๓  แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ (หากมี) 

 แผนปฏิบัติราชการ ของ กระทรวงสาธารณสุข 
 แผนปฏิบัติราชการ ของ กรมการแพทย 
 แผนปฏิบัติราชการ ของ กรมควบคุมโรค 
 แผนปฏิบัติราชการ ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 แผนปฏิบัติราชการ ของ กรมสุขภาพจิต 
 แผนปฏิบัติราชการ ของ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 แผนปฏิบัติราชการ ของ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 แผนปฏิบัติราชการ ของ กรมอนามัย 
 แผนปฏิบัติราชการ ของ สํานักงานประกันสังคม 
 แผนปฏิบัติการของ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 แผนปฏิบัติการของ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
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สวนที่ ๓   สาระสําคญัแผนปฏบิตักิารระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65)  
ของสถาบันรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

๓.๑  ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน 

 ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและไววางใจไดดวยมาตรฐาน HA 

๓.๑.๒ พันธกิจ  
(๑) พัฒนาและกําหนดมาตรฐานเพื่อประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และจัดทํา

ขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ดวยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ขอมูลจาก   

การประเมินและรับรอง 

(๒) สงเสริมสนับสนุนใหเกิดกลไกในการพัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ

และความปลอดภัยอยางเปนระบบ โดยการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล 

(๓) สงเสริมสนับสนุนและดําเนินการเพื่อเผยแพรองคความรู รวมท้ังจัดหลักสูตร

ฝกอบรมใหเจาหนาท่ีของสถานพยาบาลและหนวยงานตางๆ เพื่อนําไปใชประโยชนในการประเมินตนเองและ

พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 

๓.๒.๑  แผนปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(๑)  เปาหมาย:  ยกระดับผลลัพธการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและระบบบริการ

สุขภาพดวยมาตรฐาน HA 

(๒)  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวยนบั 
คาเปาหมาย (พ.ศ.) 

 2563 2564 2565 

มาตรฐานและกระบวนการพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ
ไดรับการธํารงการรับรองจากหนวยงาน
มาตรฐานสากล  (IEEA)  

ผาน  -  
 

 

-  ธํารงการรับรอง Surveyor training program  ผาน   

-  ธํารงการรับรอง Standards   ผาน 

จํานวนสถานพยาบาลท่ีผานการรับรองมาตรฐาน HA 
ใช Quality Measurement เปนกลไกในการ
ขับเคล่ือนและยกระดับ  

จํานวน 
(สะสม) 

400 450 500 
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ตัวช้ีวัด หนวยนบั 
คาเปาหมาย (พ.ศ.) 

 2563 2564 2565 

จํานวนสถานพยาบาลกลุมเปาหมายเขาสู
กระบวนการรับรองข้ันกาวหนา (Advanced HA) 

แหง 
(รายใหม) 

๓ ๔ ๕ 

จํานวนสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชน       
ท่ีไดรับการรับรองเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ   
(District Health System Accreditation-DHSA) 

แหง 

(สะสม) 

20 40 ๘0 

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจาก
สถานพยาบาลมาตรฐาน HA 

รอยละ 80 80 80 

จํานวนขอเสนอแนะจากกระบวนการ 
พัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ไดรับ
การนําเสนอเปนประเด็นขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 

เรื่อง 1 1 1 

(๓) แนวทางการพัฒนา 

(๓.๑) พัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลท่ีเปนสากลและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรและนโยบายชาติ 

(๓.๒) พัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(๓.๓) พัฒนาศักยภาพผูเยี่ยมสํารวจ 

(๓.๔) พัฒนางานวิจัยหรือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพของประเทศไทย 

(๔) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

(๔.๑)  โครงการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(๔.๒)  โครงการยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลดวยขอมูลคุณภาพ 
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๓.๒.๒  แผนปฏิบัติการ เร่ือง การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพดวยองคความรู 

และความรวมมือกับเครือขาย ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย 

(๑) เปาหมาย: สงเสริมใหสถานพยาบาลมีการพัฒนาและอยูในกระบวนการรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน HA 

(๒) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย (พ.ศ.) 

 2563 2564 2565 

จํานวนสถานพยาบาลท่ีมีการพัฒนาและเขาสู
กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

จํานวน ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา 

-  สถานพยาบาลรัฐ  780 790 800 

- สถานพยาบาลภาคเอกชน  120 125 125 

รอยละบุคลากรดานสุขภาพท่ีผานการอบรมจาก
สถาบันมีความรูและสามารถนําความรูไปใชสงเสริมให
เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล 

รอยละ 70 75 80 

จํานวนองคความรู ผลการพัฒนาคุณภาพและ
นวัตกรรมของสถานพยาบาลท่ีไดรับการเผยแพร 

เรื่อง 300 300 300 

มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลระดับประเทศ 

ครั้ง ๑ ๑ ๑ 

มีการจัดประชุม World  Patient Safety Day & 
Patient and Personal Safety (2P safety) 

ครั้ง ๑ ๑ ๑ 

 (๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) เสริมสรางระบบเครือขายในการชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

สถานพยาบาลในทุกระดับ 

(๓.๒) เสริมพลังเครือขายและสรางความรวมมือกับภาคประชาชนเพื่อรวมพัฒนา

คุณภาพสถานพยาบาล 

(๓.๓) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและแกนนําใหมีองคความรู เพื่อสรางวัฒนธรรม

คุณภาพและการเปล่ียนแปลง  

(๓.๔) สงเสริมใหสถานพยาบาลสรางนวัตกรรมและองคความรูใหมเพื่อขับเคล่ือนและ

พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 
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(๔) แผนงาน/โครงการ สําคัญ  
(๔.๑)   โครงการสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย 

(๔.๒)   โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาคดวยองคความรูและนวัตกรรม 

 

๓.๒.๓  แผนปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารองคกร 

(๑)  เปาหมาย: สถาบันมีธรรมาภิบาลและเปนท่ีไววางใจของผูรับบริการและประชาชน 

(๒) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย (พ.ศ.) 

 2563 2564 2565 

องคกร (Organization) ไดรับการธํารงการ
รับรองจากหนวยงานระดับสากล IEEA 

 ผาน 
 

ผาน 
 

คะแนน ITA ไมนอยกวารอยละ 80 รอยละ 80 80 80 

จํานวนนวัตกรรมท่ีสนับสนุนงานขององคกร เรื่อง 1 1 1 

รอยละของสถานพยาบาลมีความเช่ือมั่นการ
ดําเนินงานของสถาบัน 

รอยละ 70 75 80 

  (๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑)  พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ และบุคลากร  
(๓.๒)  พัฒนาระบบงานในองคกร เปนระบบ Smart Office 
(๓.๓)  พัฒนาใหเกิดการส่ือสาร Brand HA และขับเคล่ือนการส่ือสารภาพลักษณองคกร        

สูสาธารณะ 

 (๔) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

(๔.๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
(๔.๒) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๔.๓) โครงการส่ือสารสาธารณะ
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม 0

1
 (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 ๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด๒  692.9809 ลานบาท    

แหลงเงิน*   (ลานบาท) 

เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดของหนวยงาน 
เงินกู 

อื่นๆ 
ในประเทศ ตางประเทศ 

๓๔๒.๔๘๐๙ 350.5000 - - - 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  

๑) เร่ือง  การประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล                

    หนวย:ลานบาท 

แผนปฏิบัติการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน ๓๔.๐๙๐๐ ๓๕.๗๙๕๐ ๓๗.5843 ๑๐๗.๔๖๙๓ 

เงินรายไดของหนวยงาน ๕๕.๘๐๒๕ ๕๖.๖๐๗๘ ๕๖.๖๐๗๘ ๑๖๙.๐๑๘๑ 

เงินกูในประเทศ - - - - 

เงินตางประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 

รวม 89.8925 92.4028 94.1921 276.4874 

๒) เร่ือง  การสนับสนุน การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพดวยองคความรูและความ
รวมมือกับเครือขายในการพัฒนาระบบบริการสขุภาพท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย 

หนวย:ลานบาท 

แผนปฏิบัติการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน ๑๑.๐๐๐๐ ๑๑.๐๐๐๐ ๑๑.๕๕๐๑ ๓๓.๕๕๐๑ 

เงินรายไดของหนวยงาน ๓๙.๐๑๒๐ ๓๙.๔๐๒๒ ๓๙.๔๐๒๒ ๑๑๗.๘๑๖๔ 

เงินกูในประเทศ     

เงินตางประเทศ     

อื่นๆ     

รวม 50.0120 50.4022 50.9523 151.3665 

                                                             
1
 ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด เปนวงเงินตามคําของบประมาณ 

๒ 
วงเงินงบประมาณท่ีคาดวาจะไดรับและประมาณการรายไดท่ีคาดวาจะไดรับ 
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3) เร่ือง การบริหารองคกร 

หนวย:ลานบาท 

แผนปฏิบัติการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน ๑๘.6001 ๑๙.๔๗๑๒ ๒๐.๔4๕๐ ๕8.5163 

เงินรายไดของหนวยงาน ๒๓.80๒๙ ๒๓.๙๒๙๙ ๒๓.๙๒๙๙ ๗๑.66๒๗ 

เงินกูในประเทศ     

เงินตางประเทศ     

อื่นๆ      

รวม 42.4030 43.4011 44.3749 130.1790 

 

 

 

หมายเหตุ  หนวยงานมีประมาณการคาใชจายดานบุคลากร พ.ศ. 2563-2565 ดังน้ี 

หนวย:ลานบาท 

คาใชจายบุคลากร ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน 44.9474 47.8038 50.1940 142.5492 

เงินรายไดของหนวยงาน 4.9000 5.0601 5.0601 15.0202 

รวม 49.8474 52.8639 55.2541 157.9654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


