
Innovation Based       ส าหรับทุกหน่วยงาน 21/11/2560  
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน มีนวัตกรรม (Innovation Base) อย่างน้อย 1 เร่ือง 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization) 
กลุ่ม/ Cluster กลุ่มข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS) 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ  ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม 
หน่วยงานรับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ค านิยาม        นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การด าเนนิการในสิง่ใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้

ความรู้ เทคโนโลยี และความคดิสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนากรมอนามยัให้
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยต้องพสิูจน์ให้เห็นประสิทธิภาพ/ประสิทธผิล 
ของนวัตกรรมนั้นๆ ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยในเชงิปริมาณ และ/ หรือ คุณภาพ ซึ่งจ าแนก
ได้ 3 ประเภท  

1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ/ การจัดการ (Business Process Management 

Innovation) 
3. นวัตกรรมด้านการจัดบริการการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ (Service Model 

Development  Innovation) 
(อ้างถึง: มติ อกพ.กรม)   

Milestones/ Process หมายถึง ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมซึ่งจะช่วยอ านวย
ความสะดวกในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนนิงาน 

Prototype หมายถึง ต้นแบบที่สร้างขึ้นเพื่อทดลองใช้ และตรวจสอบลักษณะการ
ท างานวา่ตรงความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ หากยังไม่ดีพอก็จะน าตน้แบบนั้นไปปรับปรุง 
ก่อนที่จะมีการสร้างเพื่อใช้งานจริง 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 
ค่าเป้าหมาย ทุกหน่วยงานของกรมอนามัย มีผลงานนวัตกรรม (Innovation Base) ที่ผลิตใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างน้อย 1 เร่ือง  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล - หน่วยงานส่งรายงานความกา้วหน้าตามระดบัขั้นความส าเร็จ แนบหลักฐานในระบบ

ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)  ในรอบ 5 เดือนแรก  
- หน่วยงานส่งรายงานความกา้วหน้าตามระดบัขั้นความส าเร็จ แบบรายงานผลการ

ด าเนินงานเชิงคุณภาพ  (Special report) และแนบหลักฐานในระบบศูนย์ติดตามผล
การปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) รอบ 5 เดือนหลัง 

แหล่งข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดนี้ 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561) 

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561) 

เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ ์2561) 
ระดับคะแนน ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
1      
2      
3      
4      
5       
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รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561) 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน 

1 ทบทวนและวิเคราะหส์ถานการณ ์ เช่น Strategic Gap, 
Consumer Needs เป็นต้น ให้สอดคล้องภารกจิหน่วยงานและ
จัดท าแผน /โครงการพัฒนานวัตกรรม 

1 ผลการวิเคราะห์ และโครงร่างแผน/
โครงการจดัท านวัตกรรม 

2 จัดท าแผน/ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม  และด าเนินการตามแผน  1 การด าเนินงานตามแผน/ขั้นตอนการ
สร้างนวัตกรรม   

3 ด าเนินการตามแผน และสรา้งต้นแบบนวัตกรรม (Prototypes) 1 ได้รูปแบบ/ ช้ินงานนวัตกรรม
ต้นแบบ 

4 ด าเนินการตามแผน และทดลองใช้ต้นแบบนวัตกรรม 
(Prototypes) 

1 รายงานผลการทดลองใช้นวัตกรรม  

5 ถอดบทเรียนกระบวนการสร้างนวตักรรม และประเมินผล 
การทดลองใช้นวัตกรรมที่ผลิต  

1 รายงานการถอดบทเรียน
กระบวนการสร้างนวัตกรรมและผล
การประเมินการทดลองใช้ 

 คะแนนรวม 5  

เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561) 
ระดับคะแนน ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที ่4 ขั้นตอนที ่5 
1      
2      
3      
4      
5      

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561) 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน 

1 จัดท า/ปรับแผนการด าเนินงานเพื่อปรับปรุง/ พัฒนารูปแบบ
ของช้ินงานนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์เพิม่ขึ้น  
 

1 ผลการวิเคราะห์จดุอ่อน จุดแข็งโอกาส
ในการพัฒนานวัตกรรม และแผนการ
ปรับปรุง/ พัฒนานวัตกรรม 

2 ด าเนินการตามแผนปรับปรุง/ พัฒนาและจดัท าช้ินงาน
นวัตกรรมที่ปรับปรุงขึ้นใหม่    

1 การด าเนินงานตามแผน/ ขั้นตอนการ
พัฒนานวัตกรรม  

3 ได้ผลผลิตนวตักรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ
จัดท ารายงานสรุปวิธีการ/ กระบวนการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม 

1 ช้ินงานวัตกรรมที่พัฒนาและ
เอกสารรายงานสรุป 

4 น านวัตกรรมไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายและประเมิน 
ความพึงพอใจการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 

1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

5 น านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และขยายผลในระดับกรม/เขต/
ประเทศ หรือสรา้งคุณค่า/มลูค่าเพิ่มโดยสร้างความร่วมมือ
กับภาคเอกชน (Public Private Partnership) 

1 รายงานผลส าเร็จในการน าไปใช้
ประโยชน ์

 คะแนนรวม 5  
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มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
     (P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building Capacity) 
      หุ้นส่วน งบ/การลงทุน การควบคุม สร้างสื่อสาธารณะที่เข้าถึงง่าย เสริมสร้างศักยภาพ 
P: ประสานความร่วมมือกับทีมแกนน าเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรม นักวิชาการ และบุคลากรของหน่วยงานในการ 
    ด าเนินงานสร้างนวัตกรรม 
I:  ส่งเสริม พัฒนา เพื่อสร้างความพร้อม และเผยแพร่ผลงาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในเวทีการน าเสนอระดับกรม/เขต/ 
    ประเทศ เวทีการประกวด Social Media  Web site ตลอดจนเสริมสร้างขวัญก าลังใจและมอบรางวัลแก่ผู้สรา้ง 
    นวัตกรรม 
R:  ติดตาม ก ากบั สนับสนุนการด าเนินงานสร้างนวัตกรรม ผ่านการก ากับกิจกรรมตามตัวชีว้ัดที่ 2.6 
A:  กระตุ้นการสร้างบรรยากาศการสร้างนวัตกรรมผ่านทีมแกนน า ฯ และการเยี่ยมเสริมพลัง   
B:  พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มพูนทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนนุการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าตามประเดน็ยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน 
Small Success : 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
หน่วยงาน
ส่วนกลาง/
ภูมิภาค 

1. ทบทวนและวิเคราะห์
สถานการณ์  เช่น 
Strategic Gap 
Consumer Needs 
เป็นต้น ให้สอดคล้อง
ภารกิจหน่วยงานและ
จัดท าแผน/โครงการ
พัฒนานวัตกรรม 
2. จัดท าแผน/ขั้นตอน
การสร้างนวัตกรรม  
และด าเนินการตามแผน 
 - การด าเนินงานตาม
แผน/ขั้นตอนการสร้าง
นวัตกรรม   
3. ด าเนินการตามแผน
และสร้างต้นแบบ
นวัตกรรม 
(Prototypes) 
- ได้รูปแบบ/ ช้ินงาน
นวัตกรรมต้นแบบ 
 
 
 

1. ด าเนินการตามแผน 
และทดลองใช้ต้นแบบ
นวัตกรรม (Prototypes) 
- รายงานผลการทดลอง
ใช้นวัตกรรม  
2. ถอดบทเรียน
กระบวนการสร้าง
นวัตกรรม ประเมินผล
การทดลองใช้นวัตกรรมที่
ผลิต  
- รายงานการถอด
บทเรียนกระบวนการ
สร้างนวัตกรรม 
3. รายงานผล พร้อมแนบ
หลักฐานในระบบศูนย์
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
กรมอนามัย (DOC 4.0)  
- เว็ปไซต์ของหน่วยงาน  
 
 
 
 

1. จัดท า/ปรับแผนการ
ด าเนินงานเพื่อปรับปรุง/
พัฒนารูปแบบของช้ินงาน
นวัตกรรมใหม้ีความ
สมบูรณ์เพิม่ขึ้น  
- ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาสในการ
พัฒนานวัตกรรม และ
แผนการปรับปรุง/พัฒนา
นวัตกรรม  
2. ด าเนินการตามแผน
ปรับปรุง/พัฒนาและ
จัดท าช้ินงานนวัตกรรมที่
ปรับปรุงขึ้นใหม่    
- การด าเนินงานตาม
แผน/ ขั้นตอนการพัฒนา
นวัตกรรม   
3. ได้ผลผลิตนวัตกรรมท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง และจัดท ารายงาน
สรุปวิธีการ/ กระบวนการ
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรม 
- ช้ินงานวัตกรรมที่พัฒนา
และเอกสารรายงานสรุป 
 

1. น านวัตกรรมไปใช้ใน
กลุ่มเป้าหมายและ
ประเมินความพึงพอใจ
การใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรม 
- ผลการประเมินความ
พึงพอใจ 
2. น านวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์และขยายผล
ในระดับกรม/เขต/
ประเทศ หรือสรา้ง
คุณค่า/ มูลคา่เพิ่มโดย
ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน (Public 
Private Partnership) 
รายงานผลส าเร็จในการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
3. รายงานความส าเร็จ
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานเชิงคุณภาพ
ในระบบศูนย์ตดิตามผล
การปฏิบัติงานกรม
อนามัย (DOC 4.0) 
- เว็ปไซต์ของหน่วยงาน  
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วิธีการประเมินผล  หน่วยงานเจ้าภาพประเมินเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินในระบบ  
DOC 4.0 

เอกสารสนับสนุน  - 
รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ไม่ม ี -    
 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. นายแพทย์ชยัพร พรหมสิงห์  นายแพทยท์รงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)  
    โทรศัพท์ 0 2590 4110       มือถือ 08 1961 0552 
2. นายแพทย์สมพงษ์  ชยัโอภานนท์  รก.นักวิชาการสาธารณสขุทรงคุณวุฒิ  
    (ด้านโภชนาการ) 
    โทรศัพท์ 0 2590 4149       มือถือ 08 1825 2206 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวสมพร  อิทธิเดชพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4595       มือถือ 08 5488 6599 
2. นางสาวธันญาภรณ์ พิบลูย์พล นักประชาสัมพันธ์ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4596       มือถือ 09 4451 9635 
    โทรสาร  0 2590 4597       E-mail: anamai.km@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวตักรรม 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ    นักวิชาการสาธารณสุข    
    โทรศัพท์ 0 2590 4596       มือถือ 08 5254 9117 
2. นางสาวพิมลพร     ธชิากรณ ์ นักวิชาการสาธารณสุข    
    โทรศัพท์ 0 2590 4596 
3. นางสาวธันญาภรณ์ พิบลูย์พล นักประชาสัมพันธ์           
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