
รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนัก วิจยัและพัฒนาการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของ (สำนกัวิจัยและพัฒนาการปาไม) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
(........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63–30 มิ.ย. 64)      () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63– 30 ก.ย. 64) 

 
ตัวชี้วัดท่ี : 9 (4) ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน    

- กิจกรรมนวัตกรรมไมไผอัดประสาน 
 

คำอธิบาย : 

• เพ่ือสงเสริมการพัฒนากรมปาไมสูระบบราชการ 4.0  ท่ีมุงเนนใหสวนราชการเปนองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการสราง
นวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพ่ือสงมอบงานบริการท่ีตรงตามความตองการและความคาดหวังของประชาชน 

• นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาผลงาน/การใหบริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม ๆ ซึ่งเปนผลงานท่ีแตกตางจากเดิม    
ทำใหการบริการ หรือการปฏิบัติงานดีข้ึนจากเดิม และสงผลใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และชีวิต ความเปนอยูของประชาชน
อยางชัดเจน โดยนวัตกรรมสามารถแบงออกเปน 6 ประเภท 

  (1)   นวัตกรรมบริการ (services innovation) เปนการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสรางบริการใหม  
  (2)   นวัตกรรมการสงมอบบริการ (service delivery innovation) เปนการใหบริการในรูปแบบใหม หรือท่ีแตกตางไปจากเดิม  
  (3) นวัตกรรมการบริหาร/องคการ (administrative or organizational innovation) เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ
ใหม ตลอดจนการสรางระบบงาน หรือ กระบวนงานใหม 
  (4)  นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation) เปนการสรางมุมมองใหมหรือการแสวงหาหนทางใหมในการวิเคราะห
และแกไขปญหา รวมท้ังการโตแยงสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความคิดใหม 
  (5)  นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) เปนการออกแบบนโยบายหรือประยุกตใชเครื่องมือนโยบายแบบใหมซึ่งสงผล
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณหรือพฤติกรรมบางอยาง 
  (6)  นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) เปนการวางระบบใหมหรือเปลี่ยนแปลงระบบท่ีมีอยูในปจจุบัน อันกอใหเกิดผล
การเปลี่ยนแปลงในวงกวางหรือในระดับข้ันพ้ืนฐาน หรือสงผลกระทบตอการปรับโครงสรางหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธเช่ือมโยง
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ  

• การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมายถึง การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานท่ีแตกตางไปจากเดิม หรือการ
พัฒนาการใหบริการแลวสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือ การบริการดีข้ึนจากเดิมอยางมีนัยสำคัญ หรือเห็นเปนท่ีประจักษ 
รวมถึงการทำงานในเชิงบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนในวงกวาง หรือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน/
กลุมเปาหมายได 

• ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีเกณฑการพิจารณา ดังน้ี 
ประเด็น คะแนน 

ความครบถวนของเนื้อหา (20 คะแนน)  
ตอบคำถามตามแบบฟอรมครบถวนทุก
ประเด็น 

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

คุณภาพของการดำเนินงาน (80 คะแนน) ประเด็นท่ี 1 การวิเคราะหปญหา (20 คะแนน) 
- กำหนดขอบเขตหรือผลกระทบของปญหาท่ีชัดเจน (10 คะแนน) 
- แสดงใหเห็นแสดงและอธิบายถึงข้ันตอนกระบวนการเดิมกอนมีการพัฒนา 
(10 คะแนน) 
ประเด็นท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ (30 คะแนน) 
- อธิบายแนวคิดการพัฒนาและการนำไปใชในการแกไขปญหา (15 คะแนน) 

แบบฟอรมท่ี 2 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนัก วิจยัและพัฒนาการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนกัวิจัยและพัฒนาการปาไม) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63–30 มิ.ย. 64)      () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63– 30 ก.ย. 64) 
 

- อธิบายความแตกตางท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนงานเดิมและกระบวนการใหม 
(10 คะแนน) 
- กำหนดหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในการมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม/        
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน (5 คะแนน) 
ประเด็นท่ี  3 ผลผลิต/ผลลัพธ ห รือ การกำหนดตัวชี้ วัด ท่ีมี คุณภาพ         
(20 คะแนน) 
- กำหนดตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธท่ีมีคุณภาพ และสะทอนถึงประเด็นปญหา     
5 คะแนน 
- แสดงความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธ              
ท่ีกำหนด 10 คะแนน 
- กำหนดประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ 5 คะแนน 
ประเด็นท่ี 4 หลักฐานเชิงประจักษ (10 คะแนน) 
- มีเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรม 10 คะแนน 

 

เกณฑการประเมิน: 
 

เปาหมายขั้นตน 
(50 คะแนน) 

เปาหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เปาหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- จัดสงขอเสนอการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 
- จัดสงรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
พรอมเอกสารหลักฐาน ใหกรมปาไมภายใน
วันท่ี 15 กันยายน 2564 
 

มีผลการประเมินคุณภาพ  
ของนวัตกรรมฯ  

ไมต่ำกวา 70 คะแนน 

มีผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมฯ 
ตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : 
 

ชื่อตัวชี้วัด 
น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 
(รอยละ) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

(คะแนนถวงน้ำหนกั) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 (4) ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนานวัตกรรม/การ
พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน    

- กิจกรรมนวัตกรรมไมไผอัด
ประสาน 
 

 

10 จัดสงรายงานผลการพัฒนา
นวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรงุ

กระบวนการทำงาน 1 ครั้ง 
 
 

7.5000  

 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนัก วิจยัและพัฒนาการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ (สำนกัวิจัยและพัฒนาการปาไม) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

(........) รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 63–30 มิ.ย. 64)      () รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63– 30 ก.ย. 64) 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

ดำเนินงานเพ่ือพัฒนานวัตกรรมไมไผอัดประสานภายใตแผนงานท่ี 1 ปลูกไมมีคาฟนฟูผืนปา พัฒนาพ้ืนท่ีปาสีเขียว เพ่ือคุณภาพชีวิต
ประชาชน แผนงานยอยท่ี 1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมไผเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน ประจำปงบประมาณ   พ.ศ.2564  

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนานวัตกรรมไมไผอัดประสานจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ภายใตแผนงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือดำเนินงานภายใตโครงการกรรมวิธีการ
ผลิตและคุณสมบัติไมไผอัดประสาน เปนเงิน 142,200 บาท 

 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :                                   

1. ปญหาจากการแพรระบาดของเช้ือ COVID-19 ทำใหการปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บวัตถุดิบดำเนินการไปไดลาชากวาท่ีกำหนด 
2. จากกรณีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เจาหนาท่ีตองปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา

และปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก ตอเน่ืองมาตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อสถานการณการแพรระบาดรุนแรงข้ึน
เจาหนาท่ีตองปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก รอยละ 100 เปนเหตุใหไมสามารถใชเครื่องมือ และเครื่องจกัรในการทดสอบผลิตภัณฑได                                                                                             
 
หลักฐานอางอิง :  

1. เอกสารการรายงานผล ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
2. หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ดวนท่ีสุด ท่ี ทส 1606.24/3169 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติแผนการ

ใชจายเงินนอกงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. หนังสือโครงการกรรมวิธีการผลิตและคุณสมบัติไมไผอัดประสาน ท่ี -/พิเศษ 1 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติแผนการ

ใชจายเงินนอกงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. หนังสือโครงการกรรมวิธีการผลิตและคุณสมบัติไมไผอัดประสาน ท่ี ทส 1607.34.8/14 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2564 เรื่อง 

รายงานผลการดำเนินการและประมาณการแผนการใชจายงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. เอกสารรายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ของโครงการกรรมวิธีการผลิตและ

คุณสมบัติไมไผอัดประสาน  
6. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง มาตรการปองกันและเฝาระวังโรคติดตออันตราย กรณีโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ใหพิจารณาการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพักตามความเหมาะสม 
7. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวนท่ีสดุ ท่ี ทส 0206.2/ว1178 ลงวันท่ี 19 เมษายน 

2564 เรื่อง การยกระดับการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก (Work from Home) อยางนอยรอยละ 70 
8. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวนท่ีสดุ ท่ี ทส 0206.2/ว1265 ลงวันท่ี 26 เมษายน 

2564 เรื่อง การยกระดับการปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก (Work from Home) อยางนอยรอยละ 90 
9. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง มาตรการปองกันและเฝาระวังโรคติดตออันตราย กรณีโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ฉบับท่ี 11 ลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหบุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพัก อยางนอยรอยละ 95 

10. หนังสือสำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม ท่ี ทส 1607.32/1477 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2564 เรื่อง ใหขาราชการและ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ี กรณีสถานการณกากรแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

11. หนังสือโครงการกรรมวิธีการผลิตและคุณสมบัติไมไผอัดประสาน ท่ี ทส 1607.34.8/24 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564             
เรื่อง การขยายเวลาคำรับรองทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  



รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
 สำนัก วิจยัและพัฒนาการปาไม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 


