ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 รอบ 1 (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 ; รอบ 6 เดือนแรก)
 รอบ 2 (1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563 ; รอบ 6 เดือนหลัง)
น้ำหนักตัวชี้วัด ร้อยละ 10
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการพัฒนาผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรม/วิจัย/R2R/Best Practice
ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแบบผสม (Hybrid)(Milestone+เชิงปริมาณ)
คำนิยาม

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการพัฒนาผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรม/วิจัย/R2R/ Best
Practice หมายถึง หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีกระบวนการศึกษา ค้นคว้า
หาความรู้ หาวิธีการใหม่ๆ คิดค้นเทคโนโลยีที่เหมาะสม และหรือมีระเบียบวิธีวิจัยรองรับ ตลอดจนมีการ
เผยแพร่(ประกวด ตีพิมพ์ นำเสนอผ่านเวทีวิชาการต่างๆในระดับจังหวัดขึ้นไป)เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรม/วิจัย/R2R/ Best Practice หมายถึง องค์ความรู้ กระบวนการ
สิ่งประดิษฐ์ ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุข ที่ผ่านการปรับปรุง พัฒนา สร้างขึ้นมาใหม่ มีสถิติ
หรือกระบวนการทางวิจัยรองรับ โดยมีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article)
บทปริทัศน์ (review article) บทความพิเศษ (special article) บทความฟื้นวิชา (refresher course)
รายงานเบื้องต้น (preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short communication) รายงานผู้ป่วย
(case report) ปกิณกะ (miscellany) และรายงานนวัตกรรม (innovation report)

เกณฑ์เป้าหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(รวม รพ.สต.) มีผลงานนวัตกรรม/
วิจัย/R2R/ Best Practice ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับจังหวัดขึ้นไป
วัตถุประสงค์

1.เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ ประเภท นวัตกรรม/วิจัย/R2R/ Best Practice เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานสาธารณสุข
2.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรม/วิจัย/R2R/ Best Practice ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

โรงพยาบาล 9 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 9 แห่ง และ สสจ. 1 แห่ง

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล

ตรวจสอบจากเอกสารรายงานผลงานวิชาการ และแจงนับจำนวนผลงานวิชาการ ของโรงพยาบาล 9 แห่ง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 9 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุก 6 เดือน โดย รพ. และ สสอ. ส่งผล
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ส่งภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง ส่งภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2563

แหล่งข้อมูล

1.
2.
3.
4.

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
เล่มเอกสารผลงานวิชาการ
วารสารวิชาการต่างๆที่ลงเผยแพร่ผลงานวิชาการ
กำหนดการที่แสดงชื่อเรื่องผลงานวิชาการที่นำเสนอ

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผลงานวิชาการในปีงบประมาณ 2563 ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับจังหวัดขึ้นไป
รายการข้อมูล 2 -

สูตรการคำนวณ ระยะเวลาการ
ประเมินผล

รอบ 1 (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 ; รอบ 6 เดือนแรก)
รอบ 2 (1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563 ; รอบ 6 เดือนหลัง)

เกณฑ์การ
ประเมินผล

สสจ. (รอง นพ.สสจ. และ หน.กลุ่มงาน) ผอ.รพ. และ สสอ. (รวมรพ.สต.ในอำเภอ)
รอบ 6 เดือนแรก(Milestone)

5คะแนน

1.สสจ.,รพ.,สสอ.(รวมรพ.สต.) มี
การกำหนดหัวข้อเรื่อง นวัตกรรม/
วิจัย/R2R/ Best Practice โดย
ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษา
สภาพปัญหาหรือโอกาสพัฒนางาน
สาธารณสุขร่วมกันในหน่วยงาน

1

2.สสจ.,รพ.,สสอ.(รวมรพ.สต.) มี
แผนงาน/โครงการ/วิธีการ
ขับเคลื่อน หรือมีแผนดำเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการ
ประเภทต่างๆ

2

3.สสจ.,รพ.,สสอ.(รวมรพ.สต.)
ดำเนินกิจกรรม วิธีการพัฒนา
ผลงานวิชาการประเภทต่างๆตาม
แผนงานโครงการฯในข้อ 2 รอบ 6
เดือนแรก
น้อยกว่าร้อยละ 50
ร้อยละ 50.1 -80
ร้อยละ 80.1 – 100

รอบ 12 เดือนหลัง
5คะแนน
(เชิงปริมาณ+ Milestone)
4 .สสจ.,รพ.,สสอ.(รวมรพ.สต.) ดำเนิน
กิจกรรม วิธีการพัฒนาผลงานวิชาการ
ประเภทต่างๆตามแผนงานโครงการฯ
ในข้อ 2 รอบ 6 เดือนหลัง
น้อยกว่าร้อยละ 50
0.6
ร้อยละ 50.1 -80
0.8
ร้อยละ 80.1 – 100
1
5.จำนวนผลงานวิชาการประเภท
นวัตกรรม/วิจัย/R2R/ Best Practice
ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับจังหวัดขึ้น
ไป
1 เรื่อง
0.5
2 เรื่อง
1.0
3 เรื่อง
1.5
4 เรื่อง
2.0
5 เรื่องขึ้นไป
2.5
6. สสจ. รพ. สสอ.(รวม รพ.สต.) มี
นวัตกรรม Health Literacy อย่าง
น้อย 1 เรื่อง

0.5

7.มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนารอบต่อไป

1

1
1.5
2

วิธีการ
ประเมินผล

ประเมินจาก
1. ตรวจสอบเอกสารแผนงาน โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน
2. แจงนับจำนวนเล่มหรือเอกสารผลงานวิชาการ
3. ตรวจสอบหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
4. ตรวจสอบภาพถ่าย/หลักฐานการดำเนินงานจากการนิเทศงาน

เอกสาร
สนับสนุน :

-

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด

ผลงานย้อนหลัง
ผลงาน
จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับจังหวัดขึ้นไป

ปี 2559
22

ชื่อ – สกุล
1.นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
2.นางจามจุรี สมบัติวงษ์

ผู้จัดเก็บข้อมูล
หน่วยงาน
โทรศัพท์
สำนักงาน
ความถี่ในการ
จัดเก็บข้อมูล

ปี 2560
52

ปี 2561
40

ปี 2562
45

ตำแหน่ง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวชุติญา บุญพงศ์ไพศาล โทร 095 493 0648
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
0 3742 5142 – 4 ต่อ 306,307
รายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน (ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และ 20 สิงหาคม .2563)

