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สาหรับทุกหน่วยงาน 21/11/2560
ระดับความสาเร็จของหน่วยงาน มีนวัตกรรม (Innovation Base) อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization)
กลุ่มข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS)
สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การดาเนินการในสิง่ ใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้
ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนากรมอนามัยให้
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยต้องพิสูจน์ให้เห็นประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
ของนวัตกรรมนั้นๆ ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงปริมาณ และ/ หรือ คุณภาพ ซึ่งจาแนก
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 ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมซึ่งจะช่วยอานวย
ความสะดวกในการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
Prototype หมายถึง ต้นแบบที่สร้างขึ้นเพื่อทดลองใช้ และตรวจสอบลักษณะการ
ทางานว่าตรงความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ หากยังไม่ดีพอก็จะนาต้นแบบนั้นไปปรับปรุง
ก่อนที่จะมีการสร้างเพื่อใช้งานจริง
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ทุกหน่วยงานของกรมอนามัย มีผลงานนวัตกรรม (Innovation Base) ที่ผลิตใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างน้อย 1 เรื่อง
- หน่วยงานส่งรายงานความก้าวหน้าตามระดับขั้นความสาเร็จ แนบหลักฐานในระบบ
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในรอบ 5 เดือนแรก
- หน่วยงานส่งรายงานความก้าวหน้าตามระดับขั้นความสาเร็จ แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานเชิงคุณภาพ (Special report) และแนบหลักฐานในระบบศูนย์ติดตามผล
การปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) รอบ 5 เดือนหลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดนี้
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561)
รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)

เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



2
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561)
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ เช่น Strategic Gap,
Consumer Needs เป็นต้น ให้สอดคล้องภารกิจหน่วยงานและ
จัดทาแผน /โครงการพัฒนานวัตกรรม
2
จัดทาแผน/ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม และดาเนินการตามแผน

คะแนน
แนวทางการประเมิน
1
ผลการวิเคราะห์ และโครงร่างแผน/
โครงการจัดทานวัตกรรม
1

3

ดาเนินการตามแผน และสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Prototypes)

1

4

ดาเนินการตามแผน และทดลองใช้ต้นแบบนวัตกรรม
(Prototypes)
ถอดบทเรียนกระบวนการสร้างนวัตกรรม และประเมินผล
การทดลองใช้นวัตกรรมที่ผลิต

1

5

1

คะแนนรวม

การดาเนินงานตามแผน/ขั้นตอนการ
สร้างนวัตกรรม
ได้รูปแบบ/ ชิ้นงานนวัตกรรม
ต้นแบบ
รายงานผลการทดลองใช้นวัตกรรม
รายงานการถอดบทเรียน
กระบวนการสร้างนวัตกรรมและผล
การประเมินการทดลองใช้

5

เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1






ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4












ขั้นตอนที่ 5



รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
จัดทา/ปรับแผนการดาเนินงานเพื่อปรับปรุง/ พัฒนารูปแบบ
ของชิ้นงานนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์เพิม่ ขึ้น
2
3
4
5

ดาเนินการตามแผนปรับปรุง/ พัฒนาและจัดทาชิ้นงาน
นวัตกรรมที่ปรับปรุงขึ้นใหม่
ได้ผลผลิตนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ
จัดทารายงานสรุปวิธีการ/ กระบวนการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม
นานวัตกรรมไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายและประเมิน
ความพึงพอใจการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
นานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และขยายผลในระดับกรม/เขต/
ประเทศ หรือสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่มโดยสร้างความร่วมมือ
กับภาคเอกชน (Public Private Partnership)
คะแนนรวม

คะแนน
1
1
1

แนวทางการประเมิน
ผลการวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็งโอกาส
ในการพัฒนานวัตกรรม และแผนการ
ปรับปรุง/ พัฒนานวัตกรรม
การดาเนินงานตามแผน/ ขั้นตอนการ
พัฒนานวัตกรรม
ชิ้นงานวัตกรรมที่พัฒนาและ
เอกสารรายงานสรุป

1

ผลการประเมินความพึงพอใจ

1

รายงานผลสาเร็จในการนาไปใช้
ประโยชน์

5

3
มาตรการสาคัญ (PIRAB) ที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :
(P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building Capacity)
หุ้นส่วน งบ/การลงทุน การควบคุม สร้างสื่อสาธารณะที่เข้าถึงง่าย เสริมสร้างศักยภาพ
P: ประสานความร่วมมือกับทีมแกนนาเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม นักวิชาการ และบุคลากรของหน่วยงานในการ
ดาเนินงานสร้างนวัตกรรม
I: ส่งเสริม พัฒนา เพื่อสร้างความพร้อม และเผยแพร่ผลงาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในเวทีการนาเสนอระดับกรม/เขต/
ประเทศ เวทีการประกวด Social Media Web site ตลอดจนเสริมสร้างขวัญกาลังใจและมอบรางวัลแก่ผู้สร้าง
นวัตกรรม
R: ติดตาม กากับ สนับสนุนการดาเนินงานสร้างนวัตกรรม ผ่านการกากับกิจกรรมตามตัวชีว้ ัดที่ 2.6
A: กระตุ้นการสร้างบรรยากาศการสร้างนวัตกรรมผ่านทีมแกนนา ฯ และการเยี่ยมเสริมพลัง
B: พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มพูนทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าตามประเด็นยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงาน
Small Success :
กลไก
หน่วยงาน
ส่วนกลาง/
ภูมิภาค

รอบ 3 เดือน
1. ทบทวนและวิเคราะห์
สถานการณ์ เช่น
Strategic Gap
Consumer Needs
เป็นต้น ให้สอดคล้อง
ภารกิจหน่วยงานและ
จัดทาแผน/โครงการ
พัฒนานวัตกรรม
2. จัดทาแผน/ขั้นตอน
การสร้างนวัตกรรม
และดาเนินการตามแผน
- การดาเนินงานตาม
แผน/ขั้นตอนการสร้าง
นวัตกรรม
3. ดาเนินการตามแผน
และสร้างต้นแบบ
นวัตกรรม
(Prototypes)
- ได้รูปแบบ/ ชิ้นงาน
นวัตกรรมต้นแบบ

รอบ 6 เดือน
1. ดาเนินการตามแผน
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

รอบ 9 เดือน
1. จัดทา/ปรับแผนการ
ดาเนินงานเพื่อปรับปรุง/
พัฒนารูปแบบของชิ้นงาน
นวัตกรรมให้มีความ
สมบูรณ์เพิม่ ขึ้น
- ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาสในการ
พัฒนานวัตกรรม และ
แผนการปรับปรุง/พัฒนา
นวัตกรรม
2. ดาเนินการตามแผน
ปรับปรุง/พัฒนาและ
จัดทาชิ้นงานนวัตกรรมที่
ปรับปรุงขึ้นใหม่
- การดาเนินงานตาม
แผน/ ขั้นตอนการพัฒนา
นวัตกรรม
3. ได้ผลผลิตนวัตกรรมที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง และจัดทารายงาน
สรุปวิธีการ/ กระบวนการ
สร้างและพัฒนา
นวัตกรรม
- ชิ้นงานวัตกรรมที่พัฒนา
และเอกสารรายงานสรุป

รอบ 12 เดือน
1. นานวัตกรรมไปใช้ใน
กลุ่มเป้าหมายและ
ประเมินความพึงพอใจ
การใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรม
- ผลการประเมินความ
พึงพอใจ
2. นานวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์และขยายผล
ในระดับกรม/เขต/
ประเทศ หรือสร้าง
คุณค่า/ มูลค่าเพิ่มโดย
ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน (Public
Private Partnership)
รายงานผลสาเร็จในการ
นาไปใช้ประโยชน์
3. รายงานความสาเร็จ
แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานเชิงคุณภาพ
ในระบบศูนย์ตดิ ตามผล
การปฏิบัติงานกรม
อนามัย (DOC 4.0)
- เว็ปไซต์ของหน่วยงาน

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้กากับตัวชี้วัด

4
หน่วยงานเจ้าภาพประเมินเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินในระบบ
DOC 4.0
Baseline data

หน่วยวัด

ไม่มี

-

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560

1. นายแพทย์ชยั พร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
โทรศัพท์ 0 2590 4110
มือถือ 08 1961 0552
2. นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
(ด้านโภชนาการ)
โทรศัพท์ 0 2590 4149
มือถือ 08 1825 2206
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
1. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ 0 2590 4595
มือถือ 08 5488 6599
2. นางสาวธันญาภรณ์ พิบลู ย์พล นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2590 4596
มือถือ 09 4451 9635
โทรสาร 0 2590 4597
E-mail: anamai.km@gmail.com
หน่วยงานประมวลผล
สานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และจัดทาข้อมูล
ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ นักวิชาการสาธารณสุข
การดาเนินงาน
โทรศัพท์ 0 2590 4596
มือถือ 08 5254 9117
2. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 4596
3. นางสาวธันญาภรณ์ พิบลู ย์พล นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2590 4595
มือถือ 09 4451 9635
โทรสาร 0 2590 4597
E-mail: anamai.km@gmail.com
ผู้รับผิดชอบการประเมินผล 1. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2590 4595
มือถือ 08 5488 6599
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