แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สารบัญ
หน้า
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
๓. แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ
๔. สรุปผลงานสาคัญในปีที่ผ่านมา
๕. กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลลัพธ์ที่คาดหวังของการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๖. ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดาเนินงาน
๗. งบประมาณ และแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๙. การติดตามประเมินผล
๑๐. ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ

๔
๔
๔
๕
๖
๘
๘
๑๖
๑๖
๑๖

๒

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑ แผนงานวิจัยของ สวรส. และความเชื่อมโยงกับมาตรการสาคัญ
๘
ตารางที่ ๒ แผนงานวิจัยของ สวรส. และงบประมาณที่ใช้
๙
ตารางที่ ๓ สรุปงบประมาณภาพรวมจาแนกตามยุทธศาสตร์
๑๐
ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบงบประมาณระหว่าง ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
๑๐
ตารางที่ ๕ แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ภายใต้แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑๑
สารบัญภาพ
ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ

๖

๓

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรหลักที่มีเป้าหมายในการพัฒนาการวิจัยระบบ
สุขภาพ ให้สนองตอบต่อวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนให้เกิดองค์ความรู้ในระบบสุขภาพให้สมดุลและยั่งยืน เพื่อการมี
สุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว” โดยทิศทางการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มุ่งเน้นการวิจัยระบบ
สุขภาพที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบาย นโยบายของฝ่ายสังคมจิตวิทยา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์
การวิจัยด้านสุขภาพของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และยุทธศาสตร์ สวรส. ภายใต้การ
ประสานและการทางานร่วมกันของเครือข่ายนักวิจัยกับภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
กรอบแนวคิดการออกแบบการวิจัยระบบสุขภาพของแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะสอดรับ
กันกับพันธกิจขององค์กร และภาคีด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ทีม่ ุ่งหวังให้ สวรส. เป็นผู้นาในการวางแผนวิจัยและ
จัดการองค์ความรู้ที่ดี มีมาตรฐานสากล ตรวจสอบได้ ภายใต้การดาเนินการ ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสาคัญต่อระบบสุขภาพ ๒) เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยด้านสุขภาพและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยแบบ
ครบวงจร ๔) บริหารจัดการเพื่อนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยมีการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
สภาพปัญหาสุขภาพ การคิดเชิงอนาคต การวิเคราะห์ SWOT และช่องว่าง และเชื่อมโยงไปสู่การวางแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยระบบสุขภาพที่สามารถประยุกต์ไปสู่การ
กาหนดนโยบายด้านสุขภาพ การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดหลักด้านสุขภาพ รวมทั้งการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนในประเทศสืบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
๑) ขับเคลื่อนองค์ความรู้การวิจัยระบบสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ของ สวรส.
๒) พัฒนาระบบสื่อสารความรู้ให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมพลังการตัดสินใจใช้ความรู้ในการเปลี่ยนแปลง
ระบบสุขภาพ และเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบาย
๓) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภายในของ สวรส.
๔) ส่งเสริมการทางานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหนุนเสริมการพัฒนา
ระบบสุขภาพ
๓. แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ
๑) ยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ สวรส. ตามแผนยุทธศาสตร์ สวรส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
และการเชื่อมโยงกับมาตรการสาคัญด้านสุขภาพของประเทศ
๒) เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สวรส.
๓) มีการบริหารจัดการเพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงาน ด้วยการบูรณาการระหว่างแผนงาน/โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
๔) มีการกาหนดผลลัพธ์และตัวชี้วัดชัดเจน
๕) มีกลไกกากับติดตามแผน และจะมีการปรับแผนกลางปีงบประมาณ โดยการปรับเกลี่ยงบประมาณ
ระหว่างยุทธศาสตร์ ไม่เกินร้อยละ ๒๐
๔

๔. สรุปผลงานสาคัญในปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสาคัญต่อระบบสุขภาพ มีผลงานสาคัญคือ
- แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา ประกอบด้วยชุดโครงการควบคุมและป้องกันการดื้ อยาต้านจุลชีพ
ในประเทศไทย การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการใช้ยาที่เหมาะสมในประเทศไทย
- แผนงานวิจัยระบบบริการสุขภาพ มุ่งเน้นการวิจัยระบบบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายการทา
วิจัยระบบบริการสุขภาพ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
- แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ ดาเนินโครงการประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการ
สร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข โครงการประเมินระบบการบริหารจัดการเขตบริการสุขภาพของ
ไทย และการวิเคราะห์กรอบอัตราในหน่วยบริหารระดับสานักงานสาธารณสุขเขต สสจ. สสอ.
- แผนงานวิจัยและประเมินผลนโยบายสุขภาพ ประกอบด้วยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ โครงการศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพ โครงการประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- แผนงานวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ ศึกษาติดตามและประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ์ของ
ระบบหลักประกันในเขตสุขภาพ สังเคราะห์องค์ความรู้และถอดบทเรียนการดาเนินงานของเขต
บริการสุขภาพ
- แผนงานสารวจสุขภาพประชาชนไทย ดาเนินการสารวจเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการนาผลการสารวจ
ไปใช้ประโยชน์
- แผนงานวิจั ย สังคมและสุ ขภาพ ได้แก่ โครงการประเมินนโยบายการพัฒ นาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ ได้พัฒนากรอบโจทย์วิจัยและประกาศรับข้อเสนอ ๒ ชุดโครงการ
คือ (๑) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (๒) การวิจัยวัสดุอุป กรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ฯ โดยอยู่ระหว่างการ
จัดทาสัญญา/ข้อตกลงให้ทุนวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยด้านสุขภาพ ผลงานสาคัญ คือ
- แผนงานเพื่อลดปัจจัยเสริมที่ก่อภาระโรคสาคัญ ได้แก่ โครงการการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยใช้มาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ จั ย นโยบายสาธารณะด้ า นสุ ข ภาพ ผลิ ต นั ก วิ จัย ส าหรั บ พื้ นที่ เ ขตสุ ข ภาพ
(ปัจจุบันมีจานวน ๒๐ คน) เพื่อให้มีงานวิจัยที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยแบบครบวงจร ผลงานสาคัญ คือ
- แผนพัฒนาศักยภาพผู้จัดการงานวิจัยและผู้ประสานวิชาการ ประกอบด้วยโครงการ HSRI
Academic Conference โครงการจัดอบรมนักบริหารจัดการงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการเพื่อนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ผลงานสาคัญ คือ
- แผนพัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพประชาชน ได้แก่ ชุดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะบุคคล
และสภาพแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่พึ่งพาตนเองได้ ชุดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะ
บุคคลและสภาพแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่พึ่งพาตนเองได้
- แผนงานพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์
- แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติ
- แผนงานการพัฒนาระบบมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพทางการแพทย์
๕

๕. กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลลัพธ์ที่คาดหวังของการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ
ระยะ ๕ ปี (ปี พ ศ ๒๕๕ -๒๕ ๑)
ขับเคล่อนใหเกิดองค์ความรในระบบสุขภาพใหสมดุลและยั่งยน เพ่อการมีสุขภาพที่ดี มี ีวิตที่ยนยาว

วิสัยทัศน์

เปาหมาย

ตัว ีวัดหลัก

1

เทคโนโลยี

ภัยพิบัติ

3

ทารกในครรภ์

การศึกษา

2

4

0 - 6 ปี

เ อก่อ รค

การเมอง

บรรทัดฐานทางสังคม

3

สภาวะโลกร้อน

พ ติกรรมเสี่ยง

(

สิ่งแวดล้อม

อาหาร

รค ม่ติดต่อ
19 - 60 ปี

7 - 18 ปี

รคติดเ อ

สังคม

ระบบประกันสุขภาพ

วัฒนธรรม

> 60 ปี

•
•
•

รคติดต่อ
ค่านิยมทางสังคม

เศร กิจ

ระบบบริการสุขภาพ (ป มภมิ ทุติยภมิ ตติยภมิ

ระบบอภิบาลสุขภาพ
การคลัง
สุขภาพ

กาลังคน

5ส + 1ว และแหล่ง
ใหทุนวิจัยอ่น

ครงสราง
พน าน

สถาบันอุดมศก า
สถาบันวิจัย

การแพทย์
องค์กรวิ า ีพ
สุขภาพ

เทค น ลยี
การแพทย์

ระบบสารสนเทศ
ดานสุขภาพ

ความร่วมมอของรั
ร่วมเอก น

ก หมาย
ขอบังคับ

R&D

สถานบริการสุขภาพ
(รั เอก น

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ
จากการประมวลข้อมูลในส่วนที่เกี่ย วข้องตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ประกอบกับการวางแผนยุทธศาสตร์
ตามกรอบแนวคิดยุ ทธศาสตร์ ก ารวิจั ย ระบบสุ ขภาพในระยะ ๕ ปี ในยุค ปัจจุบั นที่มีก ารบูร ณาการความ
หลากหลายเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคม (ภาพที่ ๑) นามาปรับยุทธศาสตร์การดาเนินงานในปี งบประมาณ
๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกัน
แผนปฏิบัติการฉบับนี้ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลักคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยในประเด็นสาคัญต่อระบบสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยด้านสุขภาพและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโลกอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการเพื่อนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสาคัญต่อระบบสุขภาพ
มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพในด้านระบบบริการสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบ
อภิ บ าลสุ ข ภาพ รวมทั้ ง งานวิ จั ย ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาประเทศ ประเด็ น วิ จั ย ส าคั ญ ได้ แ ก่ วิ จั ย และ
พัฒนาการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากการปฏิรูปเครือข่ายบริการสุขภาพระดับเขต (Service
plan) การพัฒนามาตรฐานกลุ่มบริการหลักที่จาเป็นสาหรับประชาชน ที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น เพื่อนาผลการวิจัยไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพ
แผนงานวิจัยภายใตยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา
๒) แผนงานความร่วมมือภูมิภาคเอเชียวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้า (APEIR)
๓) แผนงานวิจัยระบบบริการสุขภาพ
๔) แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ
๖

๕) แผนงานวิจัยและประเมินผลนโยบายสุขภาพ
๖) แผนงานวิจัยระบบประกันสุขภาพ
๗) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
๘) แผนงานสารวจสุขภาพประชาชนไทย
๙) แผนงานคลังข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
๑๐) แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสรางสมรรถนะนักวิจัยดานสุขภาพ และพัฒนา ครงสรางพน านเพ่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง ลกอนาคต
ส่งเสริ มการสร้ างมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการวิจัย และส่ งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ตลอดจนเพื่อการสร้างานวิ จัยและพัฒนาด้านระบบสุขภาพ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์งานวิจัยเป็นสาคัญ และ
เพิ่มการลงทุนด้านนักวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยให้สอดรับกัน
แผนงานวิจัยภายใตยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑) แผนพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ
๒) แผนงานพัฒนานักวิจัยด้านนโยบายสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
มุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งการบริหารจัดการงานวิจัย ด้วยการจัดทาหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย
การพัฒนาต้นแบบนักบริหารจัดการงานวิจัย ให้กับแหล่งทุนวิจัยและเครือสถาบันวิจัยต่างๆ ให้มีมาตรฐาน
รวมทั้งการพัฒนาระบบสนับสนุนต่างๆ และการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ให้สอดรับกับความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แผนงานวิจัยภายใตยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑) แผนพัฒนาศักยภาพผู้จัดการงานวิจัยและผู้ประสานงานวิชาการ
๒) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วไป
๓) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔) แผนบริหารยุทธศาสตร์
๕) แผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
๖) แผนพัฒนา ICT
๗) แผนพัฒนาห้องสมุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการเพ่อนาผลงานวิจัย ปส่การใ ประ ย น์
มุ่งเน้นผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ให้มีส่วนร่วมในการกาหนดโจทย์ กาหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเพิ่ม
โอกาสการนาผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงนโยบายได้ และส่งเสริมการนาองค์ความรู้จากการวิจัย
ถ่ายทอดสู่สังคม (Knowledge translation: KT) และผลักไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย
แผนงานวิจัยภายใตยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑) แผนงานสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม
๒) แผนงานการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
๗

โดยแผนงานวิจัยของ สวรส. มีความเชื่อมโยงกับมาตรการระยะต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สรุปดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แผนงานวิจัยของ สวรส. และความเชื่อมโยงกับมาตรการสาคัญ

๑) พัฒนาระบบยา
๒) ความร่วมมือภูมภิ าคเอเชียวิจัยโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้า
๓) ระบบอภิบาลสุขภาพ
๔) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๕) ประเมินนโยบายสุขภาพ
๖) ระบบหลักประกันสุขภาพ
๗) สร้างเสริมสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
๘) สารวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย
๙) คลังข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
๑๐) มุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ

กาลังคน

แผนการลงทุน

ายแดน แรงงานต่างดาว

ระยะยาว
ประ าคมอาเซียน

ความเป็นเอกภาพ

บังคับใ ก หมาย

ระบบขอมลสุขภาพ

ปฏิรปการเงินการคลัง

ปฏิรประบบเขตสุขภาพ

ระยะปานกลาง
ยาเสพติด

ธรรมาภิบาล

ขวัญกาลังใจ

Better Service

แผนงานวิจัย

สมานฉันท์

ระยะเร่งด่วน

 








 






. ตัว ีวัดผลลัพธ์การดาเนินงาน
อยู่ระหว่างการเจรจากับกรมบัญชีกลางและบริษัท FPRI Advisory (บริษัทผู้ประเมิน) และพิจารณา
ปรับปรุงตัวชี้วัด เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่สอคล้องกับยุทธศาสตร์การดาเนินของ สวรส.
. งบประมาณ และแผนงาน/ ครงการภายใตแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙๔.๕๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
๑) งบจาก สวรส. จานวน ๙๓.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๐ ของงบประมาณรวม
๒) งบจากแหล่งทุนภายนอก จานวน ๒๐๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๐ ของงบประมาณรวม
(ตารางที่ ๒ – ตารางที่ ๔)

๘

ตารางที่ ๒ แผนงานวิจัยของ สวรส. และงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ครงการ
ยุทธศาสตร์ ๑ วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
๑) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา
๒) แผนงานความร่วมมือภูมิภาคเอเชียวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัตซิ ้า
๓) แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ
๔) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๕) แผนงานวิจัยและประเมินนโยบายสุขภาพ
๖) แผนงานวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ
๗) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
๘) แผนงานการสารวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย
๙) แผนงานคลังข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
๑๐) แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสรางสมรรถนะนักวิจัยดานสุขภาพและ
พัฒนา ครงสรางพน านระบบวิจัยสุขภาพ

จานวนงบประมาณ (ลบ
แหล่งทุน
สวรส
รวม
ภายนอก
๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙ ,๘๐๐,๐๐๐ ๒๓๐,๘๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
- ๑๐๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑๐๑,๘๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๕,๕๐๐,๐๐๐

๑) แผนพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ
๒) แผนงานพัฒนานักวิจัยด้านนโยบายสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและองค์กร
๑) แผนพัฒนาศักยภาพผู้จดั การงานวิจัยและผู้ประสานงานวิชาการ
๒) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วไป
๓) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔) แผนบริหารยุทธศาสตร์
๕) แผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
๖) แผนพัฒนา ICT
๗) แผนพัฒนาห้องสมุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การนาผลการวิจัย ปใ ประ ย น์
๑) แผนงานสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม
๒) แผนงานการนาผลงานวิจยั ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์

๕๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๕๑,๔๔ ,๑๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๒,๑๙ ,๑๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๙,๐๐๐,๐๐๐
๙,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๖๙๖,๑๐๐
- ๓๐,๖๙๖,๑๐๐
๕,๑๕๐,๐๐๐
๕,๑๕๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๓,๘๕๐,๐๐๐
๓,๘๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
,๐๐๐,๐๐๐
,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
รวม ๙๓,๙๔ ,๑๐๐ ๒๐๐,๕๕๐,๐๐๐ ๒๙๔,๔๙ ,๑๐๐
*ประมาณการเบื้องต้น ซึ่งจะได้จานวนที่แน่นอนเมื่อมีการทาสัญญา/ข้อตกลงจากแหล่งทุน

๙

ตารางที่ ๓ สรุปงบประมาณภาพรวมจาแนกตามยุทธศาสตร์
หน่วยจานวน: บาท
ยุทธศาสตร์

งบ สวรส
งบแหล่งทุนภายนอก
รวม
จานวน
รอยละ
จานวน
รอยละ
จานวน
๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓๖.๑๙ ๑๙๖,๘๐๐,๐๐๐ ๙๘.๑๓ ๒๓๐,๘๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒.๖๖
๓,๐๐๐,๐๐๐
๑.๕๐
๕,๕๐๐,๐๐๐

รอยละ
๗๘.๓๗
๑.๘๗

๑ วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
๒ การเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจยั ด้าน
สุขภาพฯ
๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย ๕๑,๔๔๖,๑๐๐ ๕๔.๗๖
๗๕๐,๐๐๐
๐.๓๗ ๕๒,๑๙๖,๑๐๐ ๑๗.๗๒
และองค์กร
๖,๐๐๐,๐๐๐
๖.๓๙
๖,๐๐๐,๐๐๐
๒.๐๔
๔ การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
รวม ๙๓,๙๔ ,๑๐๐ ๑๐๐ ๐๐ ๒๐๐,๕๕๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๐๐ ๒๙๔,๔๙ ,๑๐๐ ๑๐๐ ๐๐
รอยละ
๓๑.๙๐
๘.๑๐
๑๐๐ ๐๐

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบงบประมาณระหว่าง ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
งบประมาณ (ลานบาท

ปี ๒๕๕

ปี ๒๕๕

ปี ๒๕๕๘

งบ สวรส.

๑๒๑.๐๔

๑๒๐.๑๙

๙๓.๙๕

งบนอก

๓๕ .
๔ ๘. ๐

๔๐๕.๒๖
๕๒๕.๔

๒๐๐.๕๕
๒๙๔.๕๐

รวม

โดยแสดงผลลัพธ์ที่คาดหวัง และงบประมาณ จาแนกตามยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ ดังตารางที่ ๕

๑๐

ตารางที่ ๕ แผนงาน/โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ภายใต้แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ครงการ

ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ยุทธศาสตร์ ๑ วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
๑) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา
-โครงการวิจัยการเข้าถึงยา
-โครงการวิจัยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

สวรส

แหล่งทุนภายนอก

๓๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๙ ,๘๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

หน่วยงาน
ใหทุน

-แนวทางและกลไกการเข้าถึงยาทีเ่ หมาะสมของประเทศ
-ข้อเสนอเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU
Hospital)
-ข้อเสนอแนวทางและมาตรการการควบคุมและป้องกันการดื้อยา
ปฏิชีวนะ

๒) แผนงานความร่วมมอภมิภาคเอเ ียวิจัย รคติดเ ออุบัติใหม่อุบัติซา
-โครงการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อบุ ัติซ้า
ของทวีปเอเชีย
-โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัย และพัฒนาเครือข่าย APEIR
ในประเทศและภูมภิ าค
๓) แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ
-โครงการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

จานวน บาท

-องค์ความรู้เพื่อเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้า
-การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับภูมิภาคเอเชีย
-ผลงานวิจัย และข้อเสนองานวิจัยด้านระบบอภิบาลสุขภาพ ๔ เรื่อง

-โครงการศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองด้านสุขภาพ
-โครงการพัฒนาข้อเสนอการปรับเปลีย่ นสถานบริการของรัฐให้เป็น
ระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว (Autonomous management
unit)
-โครงการศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการบริหาร
ราชการของกระทรวงสาธารณสุข (ระดับส่วนกลาง เขต จังหวัด)
๑๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ครงการ
๔) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
-โครงการวิจัยเพื่อปฏิรูประบบบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการ
ทุกระดับแบบผสมผสาน (Integrated care)
-โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกลไกที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการตรวจสุขภาพ
๕) แผนงานวิจัยและประเมินน ยบายสุขภาพ
-โครงการพัฒนาและจัดระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
-กรอบการประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานเขตบริการสุขภาพ

ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
-ผลงานวิจัย และข้อเสนองานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพ ๒ เรื่อง

จานวน บาท
สวรส

หน่วยงาน
ใหทุน

แหล่งทุนภายนอก

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

-ผลงานวิจัย และข้อเสนองานวิจัยด้านการประเมินนโยบายสุขภาพอย่าง
น้อย ๔ เรื่อง

,๐๐๐,๐๐๐

๐,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

-

-ผลงานวิจัย และข้อเสนองานวิจัย ๑ เรื่อง

,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐

-โครงการศึกษาระบบประเมินผลโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCD)
-โครงการประเมินและพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์
) แผนงานวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ
-โครงการวิจัยและพัฒนาเขตสุขภาพ ภายใต้นโยบายการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข
-โครงการบริหารและตรวจสอบเวชระเบียน
-โครงการบริหารสารสนเทศบริการสุขภาพ
) แผนงานสรางเสริมสุขภาพคนพิการและผสงอายุ
-โครงการวิจัยด้านสิทธิประโยชน์ การจัดสภาพแวดล้อมและบริการทาง
สังคมให้เอื้อต่อการดารงชีวิตของคนพิการและผูส้ ูงอายุ

-รายงานผลการดาเนินโครงการ ๑ ฉบับ
-รายงานผลการดาเนินโครงการ ๑ ฉบับ
-องค์ความรู้ ข้อเสนอจากงานวิจัยด้านสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและ
ผู้สูงอายุอย่างน้อย ๓ เรื่อง

๔,๐๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐,๐๐๐ สป.สธ.
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ กรมบัญชีกลาง
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สปสช. สปส.
กรมบัญชีกลาง
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ สสส.

-โครงการศึกษาและอาชีพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
-โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางและระยะยาว
๑๑

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ครงการ
๘) แผนงานการสารวจและประเมินสุขภาพประ า น ทย
-โครงการเผยแพร่ข้อมูลและผลการสารวจและประเมินสุขภาพ
ประชาชนไทย
๙) แผนงานคลังขอมลเพ่อพัฒนาระบบสุขภาพ
-โครงการศึกษาแนวทางระบบการบริหารจัดการข้อมูลคลังความรู้ทาง
สุขภาพ
๑๐) แผนงานวิจัยมุ่งเปาดานสุขภาพของประเทศ
-โครงการวิจัยมุ่งเป้าที่ดาเนินการต่อเนื่องปี ๕๖-๕๗
-โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
-โครงการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสรางสมรรถนะนักวิจัยดานสุขภาพและพัฒนา
ครงสรางพน านระบบวิจัยสุขภาพ
๑) แผนพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ
-โครงการบริหารจัดการงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ
๒) แผนงานพัฒนานักวิจัยดานน ยบายสุขภาพ
-โครงการผลิตนักวิจยั ใหม่ดา้ นนโยบายสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและองค์กร
๑) แผนพัฒนาศักยภาพผจัดการงานวิจัยและผประสานงานวิ าการ
-โครงการประชุมวิชาการของ RM และ TC
-โครงการอบรมหลักสูตรผู้จดั การงานวิจัย

ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

จานวน บาท
สวรส

หน่วยงาน
ใหทุน

แหล่งทุนภายนอก

-สรุปการนาผลการสารวจครั้งที่ ๕ ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการวาง
แผนการสารวจครั้งต่อไป

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-โครงสร้างของระบบการจัดการข้อมูลคลังความรู้ทางสุขภาพ
-แนวทางการจัดเก็บรักษาและการให้บริการข้อมูลคลังความรู้ทาง
สุขภาพจากงานวิจัยที่ได้การสนับสนุนจาก สวรส. เพื่อการนาไปใช้
ประโยชน์หรือนาไปวิจัยต่อยอด

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

-

๑๐๑,๘๐๐,๐๐๐ วช.

-ผลงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพปี ๕๖-๕๗ ที่ดาเนินการต่อเนื่อง
-ผลงานวิจัยด้านการควบคุมแลป้องกันโคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
-ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์
๒,๕๐๐,๐๐๐
-สรุปผลการกากับ ติดตาม และประเมินโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้าน
สุขภาพ
-นักวิจัยใหม่ด้านนโยบายสุขภาพอย่างน้อยเขตละ ๑ คน และ
ผลงานวิจัย
คนละ ๑ เรื่อง

๕๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐ วช.

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

๕๑,๔๔ ,๑๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
-

-สรุปผลการประชุมของ TC ตามที่ได้รับมอบหมาย
-สรุปผลการอบรมและคาดหวังว่าผู้จัดการงานวิจัย จะมีองค์ความรูแ้ ละ
ความสามารถบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ครงการ
๒) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการทั่ว ป
-บริหารจัดการสานักงานทั่วไป
-งานบริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ
-งานพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานของหน่วยสนับสนุนทั่วไป
-การสนับสนุนบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการ สวรส.
๓) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-งบบุคลากร
-โครงการฝึกอบรมต่างๆ และพัฒนาองค์กร

ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

จานวน บาท
สวรส

๙,๐๐๐,๐๐๐
-การบริหารจัดการสานักงานทั่วไป ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานสารบรรณ
การเงิน บัญชี ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอยต่างๆ รวมทั้งงาน
อาคาร การพัฒนางานสนับสนุน

๕,๐๘๕,๐๐๐

-จัดประชุมอย่างน้อย ๕ ครั้ง/ปี และมีการนาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ/ มติคณะกรรมการ มาพิจารณาดาเนินงานการ

๑,๕๐๐,๐๐๐

แหล่งทุนภายนอก
-

๒,๓๘๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

-

๓๐, ๙ ,๑๐๐
๒๘,๓๖๑,๗๐๐
๓๗๘,๔๐๐

-

๒๙๕,๒๐๐

-

-โครงการพัฒนาระบบ TQM

-ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการเกื้อกูล
-จนท. ของ สวรส .มีความรู้ และทักษะในการทางานเพิ่มมากขึ้น
สามารถนาไปปรับใช้ในการทางานให้การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ทราบถึงระบบ หลักการและแนวทางในการนาไปปฏิบตั ิ

-โครงการพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์

-การทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในงานทรัพยากรมนุษย์

๔๐๐,๘๐๐

-

-กิจกรรมสัมมนา ของ สวรส. (OD) ประชุมพนักงาน และการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

-ความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างสรรค์การดาเนินงานของบุคลากรภายใน
สวรส. และหน่วยงานภายนอก

๙๖๐,๐๐๐

-

-โครงการประชุมต่างๆ ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และ
คณะกรรมการประเมินต่างๆ
-โครงการอื่นๆ ของหน่วยทรัพยากรมนุษย์

-รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐,๐๐๐

-

-การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในของ สวรส. รวมถึงปรับปรุงสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้าง สวรส. ให้เป็นปัจจุบัน

๒๐๐,๐๐๐

-

๕,๑๕๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

-

๔) แผนบริหารยุทธศาสตร์
-งบสารองกรณีจาเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน

-สารองกรณีจาเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน ตามการมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา/ สนับสนุนภารกิจองค์กร

หน่วยงาน
ใหทุน

๑๓

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ครงการ
-โครงการภายใต้แผนบริหารยุทธศาสตร์

๕) แผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
-โครงการจัดการความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
) แผนพัฒนา ICT
-การดาเนินการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
-การพัฒนาระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน ICT
-จัดหาซอฟต์แวร์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
-พัฒนาระบบคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ
-การบารุงรักษาระบบ ICT
) แผนพัฒนาหองสมุด
-โครงการภายใต้แผนพัฒนาห้องสมุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การนาผลการวิจัย ปใ ประ ย น์
๑) แผนงานส่อสารความรและขับเคล่อนสังคม
-โครงการภายใต้แผนสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม

ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
-ทบทวนแผนยุทธศาสตร์, จัดทาคาของบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ
-จัดทากรอบตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลกองทุนฯ
-การประชุมอนุกรรมการกากับ ติดตามและประเมินผลฯ ๔ ครั้ง/ปี
-การรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๒ ครั้ง/ปี
-บรรลุตัวชี้วัดที่กาหนดสาหรับระบบการจัดการความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
-บรรลุตัวชี้วัดที่กาหนดสาหรับการบริหารทุนหมุนเวียนในด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

-การบริการจัดการห้องสมุด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อยกระดับการให้บริการ สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน
ของบุคลากร ๔ หน่วยงาน และสือ่ สารประชาสัมพันธ์เชิงรุก
-การวางแผนปฏิบตั ิการด้านการสือ่ สาร
-การจัดทาประเด็นหรือเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมการ
สื่อสารเพื่อการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
-การพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายการ
สื่อสารสุขภาพ
-กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร และพัฒนาระบบประสานข้อมูลส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

จานวน บาท
สวรส

แหล่งทุนภายนอก

๑๕๐,๐๐๐

-

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

๓,๘๕๐,๐๐๐
๗๑๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๑๔๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

-

๒๕๐,๐๐๐
,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน
ใหทุน

๕๐,๐๐๐ สช., สรพ.,
สพฉ.
๗๕๐,๐๐๐
-

๑๔

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ครงการ

ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

๒). แผนงานการนาผลงานวิจัย ปส่การใ ประ ย น์
-โครงการเชื่อมโยงความรูจ้ ากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

-การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในการผลิตวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์
-ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์กับ
องค์การอาหารและยา
-การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยระบบสุขภาพ
กับภาคีเครือข่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง
-สรุปผลการประชุมวิชาการ สวรส.

-โครงการการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือ

แพทย์
-โครงการประชุมวิชาการ สวรส. ประจาปี ๒๕๕๘
รวม

จานวน บาท
สวรส

หน่วยงาน
ใหทุน

แหล่งทุนภายนอก

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

๙๓,๙๔ ,๑๐๐

๒๐๐,๕๕๐,๐๐๐

๑๕

๘. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗–กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
๙. การติดตามประเมินผล
๑) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายแผนงาน/โครงการ ตามข้อตกลงปฏิบัติงาน
ด้วยระบบ Software ในการติดตามโครงการวิจัย (Monitoring Management System : MMS)
๒) การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด จากระบบ MMS และการจัดประชุมทบทวนการดาเนินงานกับผู้
ประสานวิชาการ/ผู้จัดการงานวิจัย/ผู้รับผิดชอบ
๓) ติดตามประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยคัดเลือกประเมินเฉพาะแผนงาน/
โครงการที่มีความสาคัญสูง ซึ่งอาจใช้นักวิชาการจากภายนอก
๑๐. ผรับผิด อบแผนปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน

(นายธีรธัช กันตามระ)
หัวหน้าหน่วยนโยบายและวางแผน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติแผน
(ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๑๖

