
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที ่ 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล เขต และประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 74. ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของ

งบประมาณทั้งหมด 

ค านิยาม รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรม เพื่อ
น าไปสู่การผลิตและบริการท่ีทันสมัย จึงได้ก าหนดนโยบาย (ข้อ 8) การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมให้สนับสนุน
การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข จึงก าหนดให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจัยให้กับนักวิจัย
ในสังกัดให้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณ 2561 และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี
ต่อไป  

การวิจัยด้านสุขภาพ หมายถึง ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ หาวิธีการใหม่ๆ คิดค้น
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการป้องกัน รักษาโรค รวมท้ังในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  
สามารถประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 

งบประมาณที่เก่ียวกับการวิจัย หมายถึง งบประมาณท่ีหน่วยงานสนับสนุนให้กับ
นักวิจัย เพื่อใช้จ่ายในการจัดท าวิจัยเช่นเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรค่าใช้จ่ายส าหรับ
งานสนามค่าใช้จ่ายส านักงานค่าครุภัณฑ์ค่าประมวลผลข้อมูล ค่าพิมพ์รายงาน ค่าจัด
ประชุมวิชาการ เพื่อปรึกษาเรื่องการด าเนินงาน หรือเพื่อเสนอผลงานวิจัยเมื่อจบโครงการ
แล้ว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 30 กันยายน 2561 

งบด าเนินการ หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ าของ
หน่วยงาน ได้แก่  รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ                     
ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานระดับกรม ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  8 กรม ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และหน่วยงานระดับเขตสุขภาพ จ านวน 12 แห่ง  ได้แก่ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 1-12  
 งบประมาณเก่ียวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบด าเนินการต่อปี 
หมายถึง งบด าเนินการท่ีเกี่ยวกับการวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข           



หารด้วยงบประมาณด าเนินการท้ังหมดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขคูณด้วย
หนึ่งร้อย 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจัย
ให้กับนักวิจัยในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบด าเนินการในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2561 หมายถึง หน่วยงานระดับกรม ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข            
มีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจัยให้กับนักวิจัยในสังกัดเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
วิจัย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1.5 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจัยและ
พัฒนา ให้กับนักวิจัยในสังกัด อย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณท่ีได้รับ
ท้ังหมดในปีงบประมาณ 2561 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
1. หน่วยงานระดับกรม จ านวน 8 กรม  ได้แก่ กรมการแพทย,์ กรมควบคุมโรค, 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมสุขภาพจิต, กรมอนามัย, 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. หน่วยงานระดับเขตสุขภาพ จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 1-12 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรให้
ด าเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากทุกหน่วยงาน
ระดับกรม และ หน่วยงานระดับเขต 
2. ติดตามการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ จากทุกหน่วยงานระดับกรม หน่วยงาน
ระดับเขต 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัด รอบ 3,6,9,และ 12 เดือน จาก
หน่วยงานระดับกรม และ หน่วยงานระดับเขต 
4. ข้อมูลบนเวปไซด์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
www.http://healthkpi.moph.go.th(แสดงเป็นภาพรวมของแต่ละกรม และ แต่ละเขต
สุขภาพ) 

แหล่งข้อมูล 1. ข้อมูล Secondary Dataจากหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานระดับเขตและ           กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลบนเวปไซด์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขhttp://healthkpi.moph.go.th 

รายการข้อมูล 1 A = งบประมาณท่ีหน่วยงานจัดสรรให้กับโครงการวิจัยและพัฒนา 

http://www.http/healthkpi.moph.go.th


รายการข้อมูล 2 B = งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับท้ังหมด  

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2, 3 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน :  

ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 
 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 
ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 

 

วิธีการประเมินผล :  1. ร้อยละของงบประมาณท่ีสนับสนุนให้กับโครงการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อยไมน่้อยกว่า 
    ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณท่ีได้รับท้ังหมดในปีงบประมาณ 2561 
2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณให้กับ 
    โครงการวิจัยและพัฒนา อย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานท้ังหมด 

เอกสารสนับสนุน :  1. รายงานผลการด าเนินงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากหน่วยงานระดับกรม และ 
หน่วยงานระดับเขต 

2. ข้อมูลใน http://healthkpi.moph.go.th(แสดงเป็นภาพรวมของแต่ละกรม และ 
แต่ละเขตสุขภาพ) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data 

หน่วย

วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละของ
งบประมาณด้าน
การวิจัยและพัฒนา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
1.5 ของ
งบประมาณท้ังหมด 

ร้อยละ 
 

- - 3.46 

 



ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์สมควร  หาญพัฒนชัยกูร ผู้เช่ียวชาญด้านควบคุมป้องกันโรค 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901714 โทรศัพท์มือถือ : 089-967674 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : bengouy@hotmail.com 
2. นางสุริยาพร  ต้ังศรีสกุล  นายแพทย์เช่ียวชาญ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 091-0033752 
    โทรสาร :02-5919832   E-mail : tungsrisakul@gmail.com 
3. นางพัชราวรรณ แก้วศรีงาม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : patcha_mart@hotmail.com 
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. นายแพทย์สมควร  หาญพัฒนชัยกูร ผู้เช่ียวชาญด้านควบคุมป้องกันโรค 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901714 โทรศัพท์มือถือ : 089-967674 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : bengouy@hotmail.com 
2. นางสุริยาพร  ต้ังศรีสกุล  นายแพทย์เช่ียวชาญ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 091-0033752 
    โทรสาร :02-5919832   E-mail : tungsrisakul@gmail.com 
3. นางพัชราวรรณ แก้วศรีงาม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : patcha_mart@hotmail.com 
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 


