แผนปฏิบัตกิ ารสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
ประจ้าปีงบประมาณ 2561
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เครือ่ งชี้วัด

ผลผลิต/โครงการ : โครงการองค์ความรูด้ ้านสุขภาพได้รบั การศึกษาวิจัย (หมวดงบรายจ่ายอื่น)
กิจกรรม : ศึกษา ประเมิน พัฒนาองค์ความรูด้ ้านการแพทย์ การวิจัยพืน้ ฐาน
1. โครงการวิจัย "ต้นทุนต่อหน่วยของการตรวจค้นหามะเร็งท่อน้้าดีในระยะ
รายงานฉบับ
สมบูรณ์
เริม่ แรกในประชาชนกลุ่มเสี่ยง" (วช.)
กิจกรรม
- ประชุมผู้วจิ ัยวางแผนและติดตามการดาเนินงาน
- สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลต้นทุน
- ขออนุมัติ EC และขออนุมัติโครงการ
- เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่
ผลผลิต/โครงการ : องค์ความรูด้ ้านสุขภาพได้รบั การพัฒนาและถ่ายทอด (หมวดงบรายจ่ายอื่น)
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
2. โครงการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ส้าคัญ กรมการแพทย์
กิจกรรม
- ประชุมวางแผนการดาเนินงานและขออนุมัติโครงการ
จานวนเรื่อง
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการกาหนดและจัดลาดับหัวข้อเรื่องที่สาคัญ
- ประชุมวางแผนรูปแบบการศึกษาร่วมกับนักวิจัย
จานวนเรื่อง
- พัฒนาโครงร่างการประเมินเทคโนโลยีฯ /วิจัย
จานวนเรื่อง
- ติดตามและสนับสนุนการดาเนินการ
จานวนเรื่อง
- ประชุมวิพากษ์ผลโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
รายงาน
- จัดทารายงานเผยแพร่ผลงาน

เป้าหมาย งปม.(บาท)

1

ก้าหนดการ
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

438,000

อรุณี
สุรีรัตน์
พิมลพรรณ
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เครือ่ งชี้วัด

เป้าหมาย งปม.(บาท)

ผลผลิต/โครงการ : องค์ความรูด้ ้านสุขภาพได้รบั การพัฒนาและถ่ายทอด (หมวดงบด้าเนินงาน)
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
โครงร่าง TA เรื่อง/กิจกรรม 873,000
(2 ปี : 2561 - 2562)
โครงร่าง TA : SR 3 เรื่อง
3.1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ "การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews)"
ระยะที่ 1 Introduction and problem formulation
ระยะที่ 2 Search strategy & Proposal development
ระยะที่ 3 Data collection and meta-analysis
โครงร่าง TA : HE 3 เรื่อง
3.2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ "การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข "
ระยะที่ 1 Concept of health economic evaluation
ระยะที่ 2 Research question and protocol development
ระยะที่ 3 Measurement of clinical effects
3.3 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ "The Cochrane Systematic Reviews:
จานวนผู้เข้าอบรม 70 คน
Evidence to support healthcare decision"
3.4 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ "การพัฒนาทักษะวิทยากรพีเ่ ลี้ยงด้านการประเมิน
วิทยากรพี่เลี้ยง 3 คน
เทคโนโลยีทางการแพทย์"
วิทยากรพีเ่ ลี้ยงหลักสูตร "การทบทวนอย่างเป็นระบบ"
ระยะที่ 1 เรื่อง เทคนิคการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง และหลักการทบทวนอย่างเป็น
ระบบในภาพรวม ฝึกปฏิบตั ิการ การเป็นวิทยากรกลุ่มย่อยการสืบค้นข้อมูล
ระยะที่ 2 ฝึกปฏิบตั ิการ การสร้างกลยุทธ์การสืบค้นข้อมูล และการเขียนโครงร่างการวิจัย
ระยะที่ 3 ฝึกปฏิบตั ิการการใช้โปรแกรม RevMan
วิทยากรพีเ่ ลี้ยงหลักสูตร "การประเมินเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข "
ระยะที่ 1 เรื่อง เทคนิคการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง และแนวคิดของการประเมิน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในภาพรวม
ระยะที่ 2 ฝึกปฏิบตั ิการวิเคราะห์ต้นทุนและการวัดผลลัพธ์ทางคลินิก
ระยะที่ 3 ฝึกปฏิบตั ิการการสร้างแบบจาลองเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ก้าหนดการ
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อรุณี
สุธาลักษณ์
พิมลพรรณ





พัชริยา
ณัฐธยา






 


 



ณัฐธยา
พัชริยา
สุรีรัตน์
สุธาลักษณ์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เครือ่ งชี้วัด

เป้าหมาย งปม.(บาท)

ผลผลิต/โครงการ : องค์ความรูด้ ้านสุขภาพได้รบั การพัฒนาและถ่ายทอด (หมวดงบด้าเนินงาน)
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า
4. โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย กรมการแพทย์
กิจกรรม
4.1 อบรมต้นกล้านักวิจัย
- ประชุมทีมวิทยากรเพื่อปรับหลักสูตร
- อบรมเชิงปฏิบตั ิการให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ 5 ระยะ
จานวนผู้เข้าอบรม
70
4.2 อบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Biostatistics)
จานวนผู้เข้าอบรม
50
4.3 อบรมการเขียน Manuscript เพื่อนาปสู่การตีพมิ พ์
จานวนผู้เข้าอบรม
50
5. โครงการจัดการงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
กิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
จานวนครั้ง
4
- ประชุมชี้แจงการจัดทาข้อเสนอการวิจัยส่ง วช. เพื่อเสนอของบประมาณ
จานวนครั้ง
2
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสนับสนุนด้านวิชาการและพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
จานวนครั้ง
2
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การลงข้อมูลในระบบ NRMS
จานวนครั้ง
1
ร้อยละหน่วยงาน
- ประชุมนิเทศ ติดตามงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
100
6. โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายงานวิชาการ (วิจัย,TA,MD,CPG) เพือ่ แก้ปญ
ั หาสุขภาพในเขตสุขภาพ
กิจกรรม
- ขออนุมัติดาเนินการโครงการ
โครงการ
1
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวางแผนการดาเนินการโครงการ
ครั้ง
1
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนางานวิจัยแก่เขตสุขภาพ
ครั้ง
1
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้ความรู้และสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิชาการ (วิจัย,TA,
เขตสุขภาพ
2
MD, CPG) ตามความต้องการของเขตสุขภาพ จานวน 2 เขตๆ ละ 3 ครั้ง และ
วางแผนดาเนินการวิจัยร่วมกับเขตสุขภาพอย่างน้อยเขตละ 1 เรื่อง
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัย/ทดลองใช้รูปแบบ
ครั้ง
1
- สรุปผลการดาเนินการโครงการ
รายงาน
1

ก้าหนดการ
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,000,000

ปองขวัญ
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จีราพร



     




แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เครือ่ งชี้วัด

เป้าหมาย งปม.(บาท)

ผลผลิต/โครงการ : องค์ความรูด้ ้านสุขภาพได้รบั การพัฒนาและถ่ายทอด (หมวดงบด้าเนินงาน)
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า
7. โครงการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยทางคลินิก พหุสถาบัน กรมการแพทย์
กิจกรรม
- จัดทากรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
* การจัดการงานวิจัยทางคลินิกแบบบูรณาการ : การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- พัฒนาโครงการวิจัยของเครือข่ายงานวิจัยทางคลินิก : ด้านยาเสพติด
- พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย : ENT, ตา
8. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
กิจกรรม
- จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อกาหนดเงือ่ นไขการจ้างเหมาพัฒนาระบบฯ
- พัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยทางคลินิกของผู้ปว่ ยมะเร็ง หู คอ จมูก
ระบบ
ในสถาบันมะเร็งและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง
- พัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิก
ระบบ
9. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางการแพทย์ : ตรวจสุขภาพที่จ้าเป็น
และเหมาะสมกรณีการคัดกรองการได้ยินส้าหรับทารกแรกเกิด
กิจกรรม
- สืบค้น ศึกษาสถานการณ์ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้อง
- จัดประชุมคณะทางาน/ผู้เชี่ยวชาญ
- คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการ
- การเยี่ยมศึกษาและประชุมปรึกษาหารือร่วมกับทีมบุคลากรของพื้นที่เป้าหมาย
- ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนดาเนินการร่วมกับพื้นที่
- สนับสนุนงบประมาณ ให้ รพ.พื้นที่เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ก้าหนดการ
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ข้อมูล
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ครั้ง
ครั้ง



สุรีพร
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80/1






25




แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
- นิเทศติดตามการดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
- ประชุมสรุปผลการดาเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรของพื้นที่
เป้าหมาย
- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
10. โครงการประเมินคุณภาพแนวทางเวชปฏิบตั ิ กรมการแพทย์
กิจกรรม
- ประชุมคณะทางาน/ผู้เชี่ยวชาญ
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การใช้เครื่องมือ AGREE II
- จัดประชุมคณะทางานเพื่อติดตามประเมินการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบตั ิ
- จัดส่งแบบสารวจเพื่อประเมินความต้องการด้านแนวทางทางเวชปฏิบตั ิ
- จัดทารายงานผลการสารวจ
- จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพแนวทางเวชปฏิบตั ิ
11. โครงการพัฒนาคุณภาพจริยธรรมการวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
- ประสานผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และด้านจริยธรรมของ
โครงการใหม่/โครงการสืบเนื่อง
- การตรวจสอบโครงการวิจัยในคน (Inspection)
12. โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิการวิจัยทางคลินิก
กิจกรรม
- จัดอบรมการปฏิบตั ิการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP)
- จัดอบรมจริยธรรมการวิจัย Ethic
- การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

เครือ่ งชี้วัด

เป้าหมาย งปม.(บาท)

ครั้ง
ครั้ง

2
1

รายงาน

1

ก้าหนดการ
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ครั้ง

กรชนก

พรทิวา
พนิดา




 โสภิษ
27 8,22 6,20 10,24 7,21 7,21 4,18 9,23 6,20 4,18 1,15 5,19 จิราวรรณ





ภูวนาถ
 

 

724,000
จานวนคน
จานวนคน
จานวนคน

100
100
100





พรทิวา
พนิดา
จิราวรรณ
โสภิษ
ภูวนาถ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เครือ่ งชี้วัด

เป้าหมาย งปม.(บาท)

ผลผลิต/โครงการ : องค์ความรูด้ ้านสุขภาพได้รบั การพัฒนาและถ่ายทอด (หมวดงบด้าเนินงาน)
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า
13. โครงการพัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (SOP)
คู่มือ
1
กิจกรรม
- ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง/จัดทาร่าง SOP
- ประชุมคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ พิจารณาร่าง SOP
- จัดทารูปเล่ม SOP
14. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรม
- ติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตู
ระบบ
1
- จัดเก็บโครงการวิจัยและเอกสารต่างๆ ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
ข้อมูลเอกสาร
1
อิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล/เว็บไซต์
- พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ : submission
1/1
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน (หมวดงบรายจ่ายอื่น)
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพือ่ สร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน
15. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยและการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับอาเซียน
กิจกรรม
1.ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สถาบันวิจัยฯ
2.ประชุมคณะกรรมการและคณะบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปศึกษาและแลก
เปลี่ยนด้านวิชาการกับ Korean Medical Guideline Information Centre
และ Cochrane Korea (Department of Preventive Medicine Korea
University)
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ Korean Medical Guideline Information
Centre และ Cochrane Korea (Department of Preventive Medicine Korea
University)

ก้าหนดการ
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

294,800

พรทิวา
สุเมธา
    




1,400,000
   
   
     

819,900

พรทิวา
พนิดา, โสภิษ
จิราวรรณ
ภูวนาถ
สุเมธา

คกก.อาเซียน
22 
  13



แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เครือ่ งชี้วัด

เป้าหมาย งปม.(บาท)

ก้าหนดการ
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สถาบันวิจัยฯ เพื่อ
สรุปผลการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งบประมาณนอกกรมการแพทย์
16. โครงการพัฒนาและเผยแพร่ชุดความรูแ้ บบมีส่วนร่วมด้านการตรวจ
สุขภาพที่จ้าเป็นและเหมาะสมส้าหรับประชาชน
กิจกรรม
- การประชุมคณะทางาน/คณะผู้เชี่ยวชาญ
- การผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิตอล: TVC
- การประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับ
ประชาชน ต่อผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง นโยบายและแนวทางการตรวจสุขภาพที่จาเป็น
และเหมาะสมสาหรับประชาชนแก่บคุ ลากรของสถานบริการสุขภาพในส่วนภูมิภาค
- ส่งเสริม “การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด” และการจัดการ
เชิงระบบในระดับจังหวัดในพื้นที่นาร่อง : จังหวัดตรัง
- ส่งเสริม "การฝากครรภ์คุณภาพ-การคลอดคุณภาพ-การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในผู้ประกันตน"
- การสารวจข้อมูลการให้บริการตามแนวทางการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและ
เหมาะสมในสถานบริการสุขภาพ
- นิเทศติดตามการดาเนินงานจัดบริการตามแนวทางการตรวจสุขภาพฯ
ในสถานบริการสุขภาพ
* สถานบริการสังกัดกรมการแพทย์
* เขตบริการสุขภาพ
- สัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการตรวจสุขภาพฯ
- จัดพิมพ์เอกสารวิชาการ/ชุดความรู้/สื่อสิ่งพิมพ์ด้านการตรวจสุขภาพฯ เพื่อ



5,724,000

รติมา

 


    




 

ครั้ง
สื่อ/ช่องทาง
ครั้ง

7
4/1
1

ครั้ง

4

รายงาน

1

        

รายงาน

1

        

รายงาน

1



ครั้ง

3

ครั้ง
ประเภท

1
4

  



30 


 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และเผยแพร่สู่หน่วยงานและสถานบริการ
สุขภาพในส่วนภูมิภาค
- จัดประชุมคณะทางานพัฒนาแนวทางการตรวจสุขภาพฯ เพื่อร่วมวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ
- จัดประชุมองค์กรรับผิดชอบกองทุนสุขภาพด้านการพิจารณาชุดสิทธิประโยชน์
สาหรับประชาชน
- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานตามนโยบายการตรวจสุขภาพที่จาเป็นและเหมาะสมสาหรับประชาชน
- จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการตรวจสุขภาพต่อผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุข
- สรุปและจัดทารายงาน
17. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
เพือ่ ผ่านการรับรองจาก AAHRPP
- จัดทามาตรฐานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ AAHRPP
- ติดต่อประสานงานกับ AAHRPP
- เตรียมการรองรับการตรวจประเมิน

เครือ่ งชี้วัด

เป้าหมาย งปม.(บาท)

ก้าหนดการ
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.





ครั้ง

2

ครั้ง

1

ครั้ง

1



รายงาน

1

 

รายงาน

1

 



3,563,550

พรทิวา
สุเมธา
          พนิดา
    จิราวรรณ
          โสภิษ
ภูวนาถ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ผลผลิต/โครงการ : องค์ความรูด้ ้านสุขภาพได้รบั การพัฒนาและถ่ายทอด
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า
18. การประชุมสถาบัน คณะกรรมการ คณะท้างานสถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์
กิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีฯ
- ประชุมสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
- ประชุม Monday Meeting
- ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสถาบันฯ

19. การประชุมจัดท้าแผนปฏิบตั ิราชการประจ้าปี
กิจกรรม
- ดาเนินการจัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการสถาบันฯ
- รายงานผลการดาเนินการโครงการตามแผนฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมกากับ ติดตามการปฏิบตั ิราชการตามแผนฯ รอบ 3, 6 และ 9 เดือน

20. โครงการ 5 ส.
กิจกรรม
- วางแผนการดาเนินการ
- ดาเนินการสัปดาห์ 5 ส
- ดาเนินการ Big cleaning day

เครือ่ งชี้วัด

เป้าหมาย งปม.(บาท)

ก้าหนดการ
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบบริหาร

รายงาน/ครั้ง
รายงาน/ครั้ง
ทุกสัปดาห์

  
  
 


12/12
12/12
สัปดาห์ละครั้ง














































จารุพรรณ
จิระภา
นภธร
เลขานุการ
คณะกรรมการฯ

งบบริหาร
แผนปฏิบตั ิการ
รายงาน/ครั้ง
ครั้ง

1
12/12
2

13
นภธร
            จิระภา
30
29
ศุภาวดี


งบบริหาร

สัปดาห์
ครั้ง

1
1




วรรณา
ดวงกมล
ลัดดาพร

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เครือ่ งชี้วัด

21. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการดาเนินการ
- อบรมบุคลากรสถาบันวิจัยฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้ง/คน
ครั้ง/คน
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ถอดบทเรียนการทาวิจัยจากวิทยานิพนธ์ "
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การอบรมระบาดวิทยาคลินิก"
ครั้ง/คน
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การวิจัยประเภท model development : กรณีการ
ครั้ง/คน
พัฒนารูปแบบการจัดบริการทันตกรรมสาหรับผู้สูงอายุฯ"
ครั้ง/คน
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การวิเคราะห์เอกสารวิจัย (critical appraisal)"
ครั้ง/คน
- ประชุมจัดทาร่าง "การวิเคราะห์เอกสารวิจัย (critical appraisal)"
ครั้ง/คน
- ประชุมสรุปการจัดทาคู่มือ "การวิเคราะห์เอกสารวิจัย (critical appraisal)"
ครั้ง/คน
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้โปรแกรม excel"
ครั้ง/คน
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้โปรแกรม powerpoint"
- จัดทาคู่มือ "การประเมินคุณภาพเอกสารงานวิจัย (quality assessment)" และ
คู่มือ
เผยแพร่บน website
รายงาน
- จัดทาสรุปรายงาน
22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรม
- จัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วนั สาคัญทางศาสนาและวันสาคัญของชาติ
- สนับสนุนให้บคุ ลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบตั ิธรรม
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม บรรยายธรรม และกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์/จิตอาสา
- สนับสนุนให้บคุ ลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมปฏิบตั ิศาสนกิจ เช่น ทาบุญ
สวดมนต์ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ทางศาสนา เป็นต้น

เป้าหมาย งปม.(บาท)
งบริหาร

3/35
1/25
1/25
1/25

ก้าหนดการ
ผู้รบั ผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คณะกรรมการ
KM / ICT




28




1/25
3/25
1/10
1/40
1/40
1













1
งบบริหาร

ครั้ง
ร้อยละของ
บุคลากร

12

ครั้ง

2

ร้อยละของ
บุคลากร

80

80

จารุพรรณ
            จิระภา
ดมิสา
           




           

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

เครือ่ งชี้วัด

23. โครงการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูบคุ ลากรที่เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สถาบันฯ เพื่อกาหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

บุคลากร

- เสนอคณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบ
- แจ้งกลุ่มงาน/บุคลากรเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
- สรุปและรายงานผลการคัดเลือก
- มอบประกาศเกียรติคุณ และประชาสัมพันธ์
24. โครงการสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปี
กิจกรรม
- ประสานงานทุกกลุ่มงานในการเตรียมจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการจัดประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปีในภาพรวมของสถาบันฯ
งานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
1. สนับสนุนการด้าเนินงาน TA กรมการแพทย์
1.1 นิเทศ ติดตาม และกากับการดาเนินงานวิจัยและ TA หน่วยงานกรมฯ
1.2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและ TA รพ.เมตตาประชารักษ์ฯ
2. พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์
- วิทยากร, ผู้เข้าอบรม, รายงานการศึกษา
3. รวบรวมผลงานที่เกี่ยวข้องการประเมินเทคโนโลยีฯ เพือ่ ตีพิมพ์
1) รูปแบบการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
2) ความคุ้มค่าการจัดบริการทันตกรรมผู้สูงอายุที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย

เป้าหมาย งปม.(บาท)
3 ราย
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1
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4
3
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อรุณี
สุธาลักษณ์




 อรุณี
พัชริยา
ณัฐธยา
อรุณี
สุธาลักษณ์
สุรีรัตน์

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
4. โครงการประเมินความคุ้มค่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ส้าคัญ
4.1 Intermediate Care
4.2 Capture the Fracture
4.3 Hearing Screening with OAE
4.4 High Cost Technology in Cancer Hospital Group (1 + 7)
งานอ้านวยการ
1. งานบริหารงานทั่วไป
5.1 ควบคุม กากับและปฏิบตั ิตามมาตรการประหยัดพลังงานและรายงานผล
2. งานการเงิน
2.1 การบริหารงบประมาณ
- จัดทาบัญชีควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันฯ
- รายงานการใช้จ่ายเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้กลุ่มงานและผู้บริหาร
- จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2.2 งานควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง
- รวบรวม ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ประสานการจัดทาแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
- สรุปและรายงานการดาเนินงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. งานพัสดุ
- การดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ประจาเดือน
- รายงานการใช้เครื่องถ่ายเอกสารประจาเดือน
- รายงานการเบิกจ่ายวัสดุ (งบบริหาร) ประจาเดือน
- รายงานวัสดุคงเหลือประจาเดือน
- สรุปรายงานวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ประจาปี

เครือ่ งชี้วัด
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บัญชีควบคุม ทุกครัง้ ที่บิกจ่าย
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รายงาน/ครั้ง 1/24
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แผน/รายงาน
1
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
4. งานแผนงานและประเมินผล
4.1 จัดทาแผนคาของบประมาณ 2562
- ประสานและรวบรวมรายละเอียดงบประมาณแผนงาน/โครงการปี 2562
- จัดทาสรุปคาของบประมาณ 2562
4.2 คารับรองปฏิบตั ิราชการสถาบันฯ กับกรมการแพทย์
- ประชุมกาหนดคารับรองระหว่างสถาบันฯ กับกรมการแพทย์
- ถ่ายทอดตัวชี้วดั และเป้าหมายของหน่วยงานสู่ระดับกลุ่ม/ฝ่าย/บุคคล
- รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองฯ รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
4.3 งานคุณธรรม จริยธรรม ราชการใสสะอาด
- จัดทาแผนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
5. งานทรัพยากรบุคคล
5.1 การพัฒนาบุคลากร
- จัดทาแผนพัฒนา/ขีดสมรรถนะบุคลากร
- ติดตามการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามแผนรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน
- สรุปผลและรายงานการพัฒนาบุคลากร
- ประเมินความพึงพอใจบุคลากรภายในสถาบันฯ
- รายงาน HR SCORECARD ตามแผนกรมการแพทย์
5.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการรายบุคคล
- ประสานงาน รวบรวม และสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการรายบุคคล
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
5.3 การจัดทาคาขอเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจาปีข้าราชการ พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- รวบรวม สรุปผลการปฏิบตั ิราชการประจาปีเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองสถาบันฯ
- จัดทาคาขอเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันฯ
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันฯ
- ประสานการดาเนินการตามแผน
- รายงานการดาเนินการต่อผู้บริหาร
6.2 รายงานการตรวจสอบความพร้อมการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
6.3 รายงานการแก้ไขการใช้งานคอมพิวเตอร์
6.4 การจัดทาโปรแกรมงานธุรการ
6.5 การจัดทาโปรแกรมงานทรัพยากรบุคคล

เครือ่ งชี้วัด
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