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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
ตัวชี้วัดท่ี 9 (4)  ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

- กิจกรรมนวัตกรรมไมไผอัดประสาน 
10 - - - 

คำอธิบาย  • เพ่ือสงเสริมการพัฒนากรมปาไมสูระบบราชการ 4.0  ท่ีมุงเนนใหสวนราชการเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการสรางนวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน  
เพ่ือสงมอบงานบริการท่ีตรงตามความตองการและความคาดหวังของประชาชน 

• นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การใหบริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม ๆ ซึ่งเปนผลงานท่ีแตกตางจากเดิม ทำใหการบริการ หรือการปฏิบัติงานดีข้ึนจากเดิม 
และสงผลใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ สงัคม และชีวิต ความเปนอยูของประชาชนอยางชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบงออกเปน 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เปนการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสรางบริการใหม  
  (2)   นวัตกรรมการสงมอบบริการ (service delivery innovation) เปนการใหบริการในรูปแบบใหม หรือท่ีแตกตางไปจากเดิม  
  (3) นวัตกรรมการบริหาร/องคการ (administrative or organizational innovation) เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการใหม ตลอดจนการสรางระบบงาน หรือ 
กระบวนงานใหม 
  (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เปนการสรางมุมมองใหมหรือการแสวงหาหนทางใหมในการวิเคราะหและแกไขปญหา รวมท้ังการโตแยงสมมติฐานเดิม 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความคิดใหม 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เปนการออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื่องมือนโยบายแบบใหมซึ่งสงผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณหรือ
พฤติกรรมบางอยาง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เปนการวางระบบใหมหรือเปลี่ยนแปลงระบบท่ีมีอยูในปจจุบัน อันกอใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกวางหรือในระดับข้ัน
พ้ืนฐาน หรือสงผลกระทบตอการปรับโครงสรางหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ  

• การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานท่ีแตกตางไปจากเดิม หรือการพัฒนาการใหบริการแลวสงผลใหประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีข้ึนจากเดิมอยางมีนัยสำคัญ หรือเห็นเปนท่ีประจักษ รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนในวงกวาง หรือแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน/กลุมเปาหมายได 
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 
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• ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีเกณฑการพิจารณา ดังน้ี 
ประเด็น คะแนน 

ความครบถวนของเนื้อหา (20 คะแนน)  
ตอบคำถามตามแบบฟอรมครบถวนทุกประเด็น 

 - ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ หรือ การกำหนดตัวช้ีวัดท่ีมีคุณภาพ 5 คะแนน 
 - ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษณ 5 คะแนน 

คุณภาพของการดำเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา (20 คะแนน) 
- กำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปญหาท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงใหเห็นแสดงและอธิบายถึงข้ันตอนกระบวนการเดิมกอนมีการพัฒนา (10 คะแนน) 
ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใชในการแกไขปญหา (15 คะแนน) 
- อธิบายความแตกตางท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม (10 
คะแนน) 
- กำหนดหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในการมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (5 คะแนน) 
ประเด็นท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ หรือ การกำหนดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ (20 คะแนน) 
- กำหนดตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธท่ีมีคุณภาพ และสะทอนถึงประเด็นปญหา 5 คะแนน 
- แสดงความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธท่ีกำหนด 10 
คะแนน 
- กำหนดประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ 5 คะแนน 
ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษ (10 คะแนน) 
- มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม 10 คะแนน 
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ตัวชี้วัด 
น้ำหนักตัวชี้วัด 

(รอยละ) 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline data) 

2561 2562 2563 
เกณฑการประเมิน  

เปาหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดสงขอเสนอจัดสงขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564  
- จัดสงรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน พรอมเอกสารหลักฐาน ใหกรมปาไม
ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2564 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ  
ไมต่ำกวา 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป 

 

เง่ือนไข • การสงรายงาน  
 - จัดสงขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564  
 - จัดสงรายงานผลการพัฒนาพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน พรอมเอกสารหลักฐาน ใหกรมปาไมภายในวันท่ี 15 กันยายน 2564  
ท้ังน้ี กรณี เปนการพัฒนานวัตกรรมใช แบบฟอรมท่ี 1 กรณีเปนการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานใช แบบฟอรมท่ี 2 
 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด • สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม สวนวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนปาไม  เบอรโทร  5482 ,5498, 5663,  
ผูใหบริการสนับสนุน 

      สวนวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนปาไม 
 
 
 
 


