แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สานักวิชาการสาธารณสุข)
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ( ) Prevention & Promotion Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence (/) Governance Excellence
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small success
ไตรมาส 1

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

Governance Excellence
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
1)โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
1. โครงการ
๑. เพื่อเพิ่ม
ร้อยละ
- ยกระดับ
-สนับสนุนให้เกิด
ขับเคลื่อนและ ศักยภาพทีม
ผลงานวิจัย/
ความสามารถทีม ผลงาน วิจัย/ R2R
พัฒนางานวิจัย/ สนับสนุนงาน
R2R ด้าน
สนับสนุนงานวิจัย ของเขตสุขภาพ
R2R/KM ด้าน วิจัย/ R2R/ KM สุขภาพที่ให้
(R2R Facilitator) -พัฒนางานด้าน
สุขภาพ ปี
ของเขตสุขภาพ หน่วยงานต่าง ๆ -. เพิ่มศักยภาพ
ทรัพย์สินทาง
๒๕๖๑
๒. เพื่อ
นา ไปใช้
กองบรรณาธิการ ปัญญา
สนับสนุนให้เกิด ประโยชน์
วารสารวิชาการ
ผลงานวิจัย ของ (ร้อยละ ๒๕)
ทางการแพทย์
เขตสุขภาพ
และสาธารณสุข
๓. เพื่อเชื่อมโยง
-เชื่อมโยงและ
และขยายเครือ
ขยายเครือ ข่าย
ข่ายการดาเนิน
การดาเนิน
งานวิจัย/ R2R /
งานวิจัย/R2R
KM ทั้ง ๑๒ เขต
ด้านสุขภาพใน
สุขภาพ
12 เขตสุขภาพ
๔. สนับสนุนให้
เกิดผลงานวิจัย/

-. จัดทามาตรฐาน
การปฏิบัติ งาน
จริยธรรมการวิจัย
(SOPs)

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
๑,๔๙๐,๐๐๐
คณะกรรมการเครือข่าย/
บาท
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวิจัย/
R2R/ KM เพื่อมอบนโยบาย
จากผู้บริหารของกระทรวง
สาธารณสุข
๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
-ร้อยละผลงาน
เพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุน
วิจัย/ R2R ด้าน งานวิจัย “R2R Facilitator”
สุขภาพที่ให้
๓. จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
หน่วยงานต่าง ๆ การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
นา ไปใช้ประโยชน์ (R2R) เพื่อสนับสนุนให้เกิด
(ร้อยละ ๒๕)
ผลงานวิจัย/R2R/KM ของเขต
สุขภาพ
๔. จัดประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายการดาเนินงานวิจยั /
R2R/KM ด้านสุขภาพ ระดับ

สานักงาน
ปลัดกระทร
วง
สาธารณสุข
(สานัก
วิชาการ
สาธารณสุข)

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

- จัดทาระบบฐาน
ข้อมูลผลงาน
วิชาการด้านงาน
วิจัย/ R2R / KM
ด้านสุขภาพ ระดับ
ประเทศ

๑
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

2.

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบริหาร
จัดการการ
ดาเนินงาน
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
(EC) กระทรวง
สาธารณสุข
ปีงบประมาณ
2561

R2R ของเขต
สุขภาพ
๕. เพื่อจัดทา
ระบบฐานข้อมูล
ผลงานวิชาการ
ด้านงานวิจัย/
R2R / KM ด้าน
สุขภาพ ระดับ
ประเทศ
๕. เพื่อติดตาม
ผลการ
ดาเนินงาน
วิจัย/R2R/KM
ด้านสุขภาพ
1. เพื่อพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการงาน
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ของ
กระทรวง
สาธารณสุข ให้ได้
มาตรฐาน NECAST
และเกิดความ
เชื่อมโยงระหว่าง
กันอย่างมี

เป้าหมาย

Small success
ไตรมาส 1

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. จัดตั้งและประชุม
1,108,000
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงาน EC
กระทรวงสาธารณสุข และ
คณะทางานย่อย ทุก 2 เดือน
2. ประชุมชี้แจงนโยบายและ
แผนการพัฒนาให้ผบู้ ริหาร/
คณะกรรมการ EC ทุกระดับ
ทราบเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
3. พัฒนา REC ระดับจังหวัด/กรม
เข้าสูม่ าตรฐาน NECAST

สานักงาน
ปลัดกระทร
วง
สาธารณสุข
(สานัก
วิชาการ
สาธารณสุข)

กระทรวง ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค ๑๒ เขตสุขภาพ
เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดาเนิน
๕. พัฒนาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลวิจัย/R2R
ระดับประเทศ

REC ทุกระดับ
ของกระทรวง
สาธารณสุขมี
ระบบบริหาร
จัดการที่มี
มาตรฐาน
เดียวกัน
(NECAST)

- มีแผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบ
ของ EC กระทรวง
สาธารณสุขตาม
มาตรฐาน
NECAST
- ประชุมชี้แจง
แผนปฏิบัติการแก่
ผู้บริหาร/
เครือข่าย EC
ระดับจังหวัด/

- REC ระดับ
จังหวัด/กรม ได้รับ
การอบรมและมี
ความเข้าใจ ระบบ
การรังรองคุณภาพ
มาตรฐาน
NECAST

-RECทุกระดับมี
การประเมิน
ตนเองตามแบบ
ประเมินที่
NECAST กาหนด
อย่างน้อยร้อยละ
70 (คณะ 112)

- REC ที่มีศูนย์
แพทย์ศาสตร์
ศึกษาได้รบั การ
รับรองมาตรฐาน
NECASTระดับ 2
ร้อยละ 10 (อย่าง
น้อย 4 คณะ)
-. REC ระดับ
จังหวัด (สสจ./รพ
ศ./รพท./วพบ.)
ได้รับมาตรฐาน

๒
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนา
REC ทุกระดับของ
กระทรวง
สาธารณสุข เข้าสู่
มาตรฐาน NECAST
3. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ทุกระดับ

เป้าหมาย

Small success
ไตรมาส 1
เขต/กรม นาไปสู่
การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

Small success
ไตรมาส 4
NECAST ระดับ 1
ร้อยละ 10 (อย่าง
น้อย 13 คณะ)

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓
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