สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

1

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ประจําปงบประมาณ 2560
1.

2.

3.

4.

5.

วัตถุประสงคการจัดตั้ง
ขอมูลพืน้ ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการตาง ๆ เพื่อวางเปาหมาย งบประมาณ
92.77 ลานบาท
นโยบาย และจัดทําแผนโครงการ และมาตรการตางๆ ในการ
รายได
218.00 ลานบาท
พัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
เงินทุนสะสม
571.19 ลานบาท
ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและแผนของรัฐบาล
และหน วยงานอื่ นๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วขอ ง เพื่ อ อัตรากําลัง
(50/45) คน
กําหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้ง (กรอบ/บรรจุจริง)
การนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายและแผน
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและ
เอกชน และสงเสริมความรวมมือการวิจัยระบบสาธารณสุข
ระหวางภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้ง
ดํ า เนิ น การวิ จั ย ด า นระบบสาธารณสุ ข ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ตาม
นโยบายและไมมีสถาบันวิจัยหรือหนวยงานอื่นดําเนินการ
สนั บ สนุ น การเพิ่ ม สมรรถนะในการเลื อ ก การรั บ และการ
ถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากตางประเทศ ตลอดจน
การจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกับ
การเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี
จากต า งประเทศ เพื่ อ ให ไ ด วิ ท ยาการและเทคโนโลยี ที่ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ ความรู แ ละผลงานวิ จั ย และ
วิชาการสาธารณสุขแกหนวยงานของรัฐ เอกชน และสาธารณชน
คณะกรรมการองคการมหาชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ประธานกรรมการ 1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ศ.คลินิกเกียรติคุณ ปยะสกล สกลสัตยาทร)
กรรมการโดย
2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนง
3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
4. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
7. ผูอํานวยการคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
8. ผูอํานวยการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. ผูอํานวยการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

วันที่ไดรับแตงตั้ง
-

วันที่หมดวาระ
-

-

-

-

-
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คณะกรรมการองคการมหาชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการและ
เลขานุการ

9. ศาสตราจารยวภิ าดา คุณาวิกติกุล
10.ศาสตราจารยภิเศก ลุมพิกานนท
11.นายชํานาญ พิเชษฐพันธ

วันที่ไดรับแตงตั้ง
วันที่หมดวาระ
16 พฤศจิกายน 2557 17 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2557 17 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2557 17 พฤศจิกายน 2559

12.นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ

16 พฤศจิกายน 2557 17 พฤศจิกายน 2559

13.นายศุภกิจ ศิรลิ ักษณ

16 พฤศจิกายน 2557 17 พฤศจิกายน 2559

14..รองศาสตราจารยชื่นฤทัย กาญจะจิตรา

16 พฤศจิกายน 2557 17 พฤศจิกายน 2559

15.นายสุภกร บัวสาย

16 พฤศจิกายน 2557 17 พฤศจิกายน 2559

16. นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

23 เมษายน 2558

22 เมษายน 2561

วิสัยทัศน
“ผูนําระบบวิจัยที่สรางความรูเ ชิงประจักษ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”
หมายเหตุ สวรส.อยูระหวางการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิชดุ ใหม
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ภาพรวม

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Function
Base

องค์การมหาชน

Agenda
Base

Area
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย

สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

●

-

●

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภาพ

●

92.54

●

(ระดับ 3)

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับคุณภาพ

●

●

ผลการปฏิบัติงาน

ผู้อานวยการ

(สัญญำจ้ำง/ผลกำรประเมินองค์กร/งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)

นำยพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

(ระดับ 2)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100
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สวนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองคกร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

●

องคประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

Area
Base

●

-

ประเด็นการประเมิน
1.1 รอยละประเด็นการวิจัยดาน
สุขภาพที่ไดไปดําเนินการวิจัย
1.2 รอยละของโครงการวิจัยที่ผาน
เกณฑการประเมินคุณภาพ
1.3 รอยละความสําเร็จของโครงการวิจัย

1.4 รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นตอปของนักวิจยั ใหม
ที่เขามามีสวนรวมพัฒนาระบบ
สุขภาพ
1.5 การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
(เชิงนโยบาย และอื่นๆ ไดแก
เชิงวิชาการ, สังคม,เศรษฐกิจ)
2. Agenda
2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแก
Base
ประชาชน
2.1.1 รอยละการดําเนินการตาม
แผนการสรางความรูความ
เขาใจแกประชาชน
2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็น
สําคัญที่ทันตอสถานการณ
3. Area Base ไมมตี ัวชี้วัด
4. Innovation 4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
Base
ความพึงพอใจตอการใชงาน
วิชาการของ สวรส.
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ
4.3 การกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องคกร

คะแนน
ITA

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

92.54

●

●

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

รอยละ 100

รอยละ 100



รอยละ 100

รอยละ 100



รอยละ 95

รอยละ 95



รอยละ 36

รอยละ 38.27

รอยละ 100

รอยละ 100

สรุปผล
ประเมิน
สูงกวา
เปาหมาย



สูงกวา
เปาหมาย



รอยละ 80

รอยละ 100



รอยละ 85

ไมมีประเด็นสําคัญตอง
ชี้แจง
รอยละ 85.87

รอยละ 96

รอยละ 91



คะแนนประเมิน ตั้งแต
4.0000 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
4.0000



รอยละ 100



สูงกวา
เปาหมาย
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
4.4 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมของ
องคการมหาชน

5. Potential
Base

5.1 การดาเนินงานตามแผนงาน
บูรณาการสงเสริมการวิจยั และ
พัฒนาดานสุขภาพป 2561

ผลการ
ผล
ดําเนินงาน
ประเมิน
การพัฒนาคลังขอมูลและ มีคลังขอมูลและความรู
ความรูส ถาบันวิจัยระบบ ระบบสุขภาพของ สวรส.
สาธารณสุข
และองคกรภาคีที่

และองคกรภาคี
สามารถใชประโยชนของ
ขอมูลรวมกัน

สรุปผล
ประเมิน

เปาหมาย

รอยละ 100

รอยละ 100

สูงกวา
เปาหมาย



ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (ไมผาน)
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สวนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผูอํานวยการ : นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจาง ผลการประเมินองคกร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผล
ประเมินผูอํานวยการ

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

●

องคประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
2.1 ผลงานของผูอํานวยการ (Performance)
2.1.1 สัญญาจาง
1) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ของผูอํานวยการและตัวชี้วัดป 2560
ที่ผูอํานวยการไดนําเสนอ
คณะกรรมการ สวรส. ใหความ
เห็นชอบ
2.1.2 ผลการประเมินองคกร 2) การประเมินผลการดําเนินงานของ
สวรส. โดยกรมบัญชีกลาง
(ใชผลการประเมินการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียนปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดาน
สนองตอผูมสี วนไดสวนเสีย ดาน
ปฏิบัติการ และดานบริหารพัฒนา
ทุนหมุนเวียน
2.1.3 งานอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการ (Competency)
2.2.1 สมรรถนะทางการ
3) ประเมินสมรรถนะดานภาวะผูนํา
บริหาร
วิสัยทัศน การวางกลยุทธ ศักยภาพ
เพื่อนําการปรับเปลี่ยน การควบคุม
ตนเอง การพัฒนาศักยภาพคน

●

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

รอยละ 80

รอยละ 92.40



สูงกวา
เปาหมาย

รอยละ 80

รอยละ 90.40



-

-

-

รอยละ 80

รอยละ 84.40
(16.88 คะแนน
จากคะแนนเต็ม
20 คะแนน)



สูงกวา
เปาหมาย
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1. งานวิจัยและพัฒนาระบบยา
การวิจัยในรูปแบบของชุดโครงการตอเนื่อง ไดแก ชุดโครงการวิจัยพัฒนาการควบคุมและปองกันการดื้อยาตานจุลชีพในประเทศไทย
และชุดโครงการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ซึ่งเปนการพัฒนาความรู พัฒนาเครือขาย และ
ขับเคลื่อนงานวิจัยไปสูการพัฒนากลวิธีในการสรางความตระหนักรูและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทยและ
ผูปวยใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล รวมถึงการควบคุมและปองกันการดื้อยาตานจุลชีพ และงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นเฉพาะ เชน
การวิจัยเพื่อการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบดานงบประมาณของยาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติ การศึกษานํารองเพื่อใชพลาสมาที่มีแอนติบอดี ตอเชื้อไวรัส EV71 รักษาผูติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง การประเมิน
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีด bevacizumab และ ranibizumab เขาวุนตาในการรักษาผูปวยโรคจอตา เปนตน
2. งานวิจัยและพัฒนาระบบริการสุขภาพ
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองแบบมีสวนรวม ที่มีขอเสนอเพื่อปรับปรุงระบบการทํางานของศูนยบริการ
สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และนําไปสูการวางยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่มุงเนนการบริการปฐมภูมิ
ที่เขมแข็ง การวิจัยเชิงสังเคราะหเพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผูปวยระยะสุดทายในประเทศไทย ซึ่งเปนการศึกษาตอเนื่อง
เพื่อการกําหนดรูปแบบการจัดบริการเพื่อดูแลผูปวยระยะทาย ตลอดจนการสังเคราะหองคประกอบของบริการที่ควรกําหนดเปนสิทธิ
ประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
3. งานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
การวิจัยเพื่อสังเคราะหทางเลือกและขอเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความตองการกําลังคนดานสุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ
4. งานวิจัยดานการเงินการคลัง
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบประกันสุขภาพเอกชนที่
สนับสนุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐ การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทย เพื่อสังเคราะหขอเสนอ
แนวทางการปฏิรูปรายจายสวัสดิการสังคมทั้งระบบ เพื่อใหเกิดการบริหารการคลังที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือลดภาระทางการคลัง
การศึกษาตนทุนการจัดบริการตอรายหัวประชากรของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อเปนขอมูลในการคาดประมาณคาใชจาย
การจัดบริการปฐมภูมิในอนาคต และเปนเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการงบประมาณบริการระดับปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืนทางการเงินการคลัง
5. งานวิจัยดานขอมูลขาวสารสุขภาพ
การพั ฒนาระบบแสดงผลขอมู ลการสํารวจสุข ภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร างกายแบบเบ็ด เสร็จ บนอิน เตอร เน็ต เพื่ อ
ตอบสนองตอการใชงานที่กวางขวางขึ้น เพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และสรางองคความรูใหม ๆ
จากขอมูลที่มีอยู นําไปสูการสรางแนวคิดในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติหรือการวิจัยเชิงลึกตอไป
6. งานวิจัยดานระบบอภิบาลสุขภาพ
การวิจัยและพัฒนาทางเลือกของกลไกในการกระจายอํานาจดานสุขภาพ และรูปแบบการบริหารจัดการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
7. งานวิจัยดานกลุมเปาหมายเฉพาะ
มีการวิจัยพัฒนาเชิงระบบและนวัตกรรมตางๆ เพื่อการดูแลและใหบริการที่ตอบสนองความตองการของคนพิการ ผูสูงอายุ และ
ผูปวยที่มีความจําเปนดานการสรางเสริมสมรรถนะ ใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจริง อาทิ โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน
อุปกรณพกพาเพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย การวิจัยพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ โครงการ
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จัดการความรูและสังเคราะหแนวทางปฏิบัติงานในการดําเนินงานระบบการดูแลสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ โครงการ
สงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพชองปากคนพิการ ไทเก็กเพื่อการบําบัดฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเรือ้ รัง โครงการภาระและ
ระบบการดูแลโรคหลอดเลือดสวนปลาย เปนตน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยมุงเปาดานสุขภาพ ในชุดโครงการวิจัยดานการแพทยและ
สาธารณสุข รวมถึงชุดโครงการวิจัยดานวัสดุอุปกรณเครื่องทางการแพทยและเวชภัณฑ
8. พัฒนาคลังขอมูลและความรูสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
มีผลงานวิจัยและวิชาการตาง ๆ มากมาย รวบรวมเปนคลังขอมูลและความรูระบบสุขภาพ เปดใหผูสนใจเขามาคนหาและดาวนโหลด
รายงานฉบับเต็มทางเว็บไซต http://kb.hsri.or.th
ขอสังเกต
• ผลการเบิกจายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 4.2 "ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ" ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก
เปนตัวชี้วัดสําคัญจึงควรทบทวนสาเหตุที่ลาชา และวางแผนการเบิกจายใหเหมาะสมตั้งแตตนปงบประมาณ ฝายบริหาร
ที่มีหนาที่รับผิดชอบควรเรงรัด และกําหนดใหรายงานผลการเบิกจายเทียบกับเปาหมายตอคณะกรรมการองคการมหาชน
ทุกไตรมาส

…………………………………
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