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RoadMap กับโครงการในแผนปฏิบัติการ 2565

No. โครงการ กรอบเงิน R1 R2 R3 R4
S1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม 

(Strong Innovation System)
247.92

1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม - ภาคใต้ชายแดน 22.92 G3

2
โครงการพัฒนาธุรกิจท้องถ่ินสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ 
(Thailand Inno-BIZ Champion) (ภาคเหนือ)

12.50 G2

3
โครงการพัฒนาธุรกิจท้องถ่ินสู่ธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศ 
(Thailand Inno-BIZ Champion) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

12.50 G2

4
โครงการการยกระดับและสร้างความสามารถด้านนวัตกรรม
ในส่วนภูมิภาค

65.00 G2+G5

5 โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 50.00 G5+G6

6
โครงการส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
(IP Infrastructure Promotion)

5.00 G1 G5

7 โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมเชิงพ้ืนที่ [P13] 36.00 G4

8 โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน [P13] 36.00 G4

9 โครงการการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพ่ือสังคม [P13] 8.00 G4



RoadMap กับโครงการในแผนปฏิบัติการ 2565

No. โครงการ กรอบเงิน R1 R2 R3 R4
S2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 

(Catalyst for Change)
271.00

10 โครงการการบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอนวตักรรม 11.00 G3

11
โครงการการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ภายใต้โครงการ
นวัตกรรมแบบเปดิ (open innovation) - ภาคเหนือ [P11]

29.80 G3

12
โครงการการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ภายใต้โครงการ
นวัตกรรมแบบเปดิ (open innovation) - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [P11]

28.58 G3

13
โครงการการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ภายใต้โครงการ
นวัตกรรมแบบเปดิ (open innovation) - กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล [P11]

56.75 G3

14
โครงการการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ภายใต้โครงการ
นวัตกรรมแบบเปดิ (open innovation) - ภาคกลางและตะวันออก [P11]

9.07 G3

15
โครงการการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ภายใต้โครงการ
นวัตกรรมแบบเปดิ (open innovation) - ภาคใต้ [P11]

29.80 G3

16
โครงการการบ่มเพาะและเรง่รดัการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร 
(SPACE-F) [P11]

10.00 G1+G2

17 โครงการการพัฒนามหาวิทยาลัยแหง่การประกอบการ (Startup Thailand League) 52.00 G7

18 โครงการสถาบันการมองอนาคตนวตักรรม (IFI) 16.00 G7+G8

19
โครงการการขยายผลนวัตกรรมเพ่ือพลิกฟื้ นจากวิกฤติโควดิ-19 
(Innovation Diffusion)

20.00 G2+G3

20 โครงการส่งเสริมความส าเรจ็ด้านนวตักรรม (รางวัลนวัตกรรม) 8.00 G2+G7



RoadMap กับโครงการในแผนปฏิบัติการ 2565

No. โครงการ กรอบเงิน R1 R2 R3 R4
S3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวตักรรม (Nurturing Future Value) 287.65

21
โครงการการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรม (startup และ SMEs) เพ่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีข้ันสูงท่ีจ าเปน็ต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเปา้ 
(Thematic innovation) [P11]

22.00 G1 G2

22 โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบ้ีย 25.00 G2

23
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-driven entrepreneur: IDE) 
สู่การด าเนินโครงการนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ [P11] 11.00 G2

24
โครงการสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในโครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพ่ือ
การเติบโตของธุรกิจฐานนวัตกรรม [P11] 14.00 G2

25
โครงการยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อยอด
การลงทุน (Growth Programs) 5.00 G2

26 โครงการศูนย์กลางวิสาหกิจเร่ิมต้นระดับโลก (Startup Global Hub) 41.00 G2 G7

27 โครงการพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นรายสาขา (Sectoral Startup Development) 57.00 G1

28 โครงการ Startup x Innovation Thailand Expo 2022 (SITE 2022) 38.00 G7

29 โครงการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม NIA Academy 40.00 G7

30 โครงการนวัตกรรมตลาด 4.15 G2+G3

31 โครงการนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand) 12.00 G8

32 โครงการนวัตกรรมส่ือ (Media Innovation) 11.50 Support

33 โครงการประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร 7.00 Support



RoadMap กับโครงการในแผนปฏิบัติการ 2565

No. โครงการ กรอบเงิน R1 R2 R3 R4
S4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 76.21

34 โครงการการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) 2.00 G7+G8

35 โครงการงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 38.00 G8

36 โครงการบริหารความต่อเนื่อง 4.56 Support

37 งานบริหารจัดการอุทยานนวัตกรรม 14.91 Support

38 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS) 1.50 Support

39 โครงการบริหารงานงบประมาณ แผนงาน และการติดตามประเมินผล 0.50 Support

40 งานบริหารองค์กร 14.74 Support

งบบุคลากรภาครัฐ + ค่ารักษาพยาบาล 79.96 Support



G : เป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนท่ีน าทาง
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การขอรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบประมาณ (กองทุน ววน.) รวมงบประมาณ (สนช.)
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กรอบวงเงินแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์ พ.ร.บ. ววน. เงินสะสม รวม

S1 72.92 80.00 95.00 247.92

S2 58.00 159.00 54.00 271.00

S3 112.78 41.00 133.87 287.65

S4 53.50 - 22.71 76.21

บุคลากร 39.96 - 40.00 79.96

รวม 337.16 280.00 345.58 962.74

ปี 64 308.85 449.56 192.09 950.50*

ผลต่าง +28.31 -169.56 +153.49 +12.24

หมายเหตุ: * กรอบวงเงิน 2564 ไม่นับรวมเงินสะสมท่ีผูกพันสัญญาโครงการจากปี 2563 และเงินจากแหล่งอ่ืน +1.29%



สัดส่วนแผนเงินในแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565
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S1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม 

S2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง
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S3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม 

S4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
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962.74 ล้านบาท



เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
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หมายเหตุ: * กรอบวงเงิน 2564 ไม่นับรวมเงินสะสมท่ีผูกพันสัญญาโครงการจากปี 2563 และเงินจากแหล่งอ่ืน



เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ: * กรอบวงเงิน 2564 ไม่นับรวมเงินสะสมท่ีผูกพันสัญญาโครงการจากปี 2563 และเงินจากแหล่งอ่ืน
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ความสามารถในการใช้จ่าย ปี 2564 (ณ 30/06/64)

หมายเหตุ: * กรอบวงเงิน 2564 ไม่นับรวมเงินสะสมท่ีผูกพันสัญญาโครงการจากปี 2563 และเงินจากแหล่งอ่ืน

308.8475

449.5570

192.0865

950.4910

281.7196

405.8584

132.0547

819.6327

พ.ร.บ. ววน. เงินสะสม รวม

แผน ใช้จ่าย

68.75% 86.23%91.22% 90.28%



ความเห็นจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ส านักงานฯ ได้น าเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือพิจารณา ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรม
แห่งชาติเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ซ่ึงท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกต ดังน้ี

(1) การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ควรพิจารณาและจัดท าแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบ 
โดยเฉพาะ ในโครงการที่ขอรับเงินสะสมเป็นจ านวนมาก ควรมีการช้ีแจงเหตุผลการใช้จ่ายเงิน 
ให้ชัดเจน และควรพิจารณาถึงความเปน็ไปได้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในประเด็นงบบุคลากรภาครัฐ ที่ในป ี2565 ขออนุมัติเงินสะสมมากกว่า 50% 
ของแผนการใช้จ่าย ซ่ึงหากในระยะยาวเงินสะสมของส านักงานฯ มีไม่เพียงพอ ก็จะเปน็ความเส่ียง
ของส านักงานฯ จึงต้องวางแผนบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมต่อไป



ความเห็นจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

(2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงคาดว่ายังส่งผลกระทบต่อเนื่องเปน็
อย่างมากในป ี2565 และต่อเนื่องไปถึงป ี2566 ส านักงานฯ ควรมีแผนเฉพาะกิจเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณด์ังกล่าว และควรพิจารณารายละเอียดแผนงานต่างๆ อย่าง
รอบคอบ ว่าเรื่องใดจ าเปน็เร่งดว่น และประเมินกิจกรรมการด าเนินการในโครงการต่างๆ 
ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานตามสถานการณ์ และควรใช้จ่ายเงินอย่าง
จ าเปน็และเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาความต่อเนื่องของแผนงานส าคญัที่ต้องการจะ
ขับเคลื่อนในระยะส้ัน

(3) ควรให้งานบริหารความเส่ียงพิจารณาประเด็นการขออนุมติใช้เงินสะสมจ านวนมากอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ีและส านักงานฯ ควรพิจารณาทิศทางการใช้เงินงบประมาณในปต่ีอๆ ไป เพ่ือ
ท าแผนบริหารจัดการเงินที่มาจากแหล่งต่างๆ ให้ชัดเจน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพที่บริหารจัดการแหล่งเงินนัน้ๆ ให้เกิดความเข้าใจและด าเนินการร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและเปน็ไปตามเปา้หมายต่อไป



กรอบวงเงิน 40 โครงการ
(ตามแหล่งเงิน)

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 



S1 : สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม

S1-1 S1-2 S1-3 S1-4 S1-5 S1-6 S1-7 S1-8 S1-9
R2-G3 R2-G2 R2-G2 R2-G2-G5 R2-G5-G6 R1-R2-G1-G5 P13-R2-G4 P13-R2-G4 P13-R2-G4

โครงการ
พัฒนาและ
สนับสนุน
นวัตกรรม 
(ภาคใต้
ชายแดน) 

โครงการ
พัฒนาธุรกิจ
ท้องถิ่นสู่
ธุรกิจ

นวัตกรรม
ระดับประเทศ 
(ภาคเหนือ) 

โครงการ
พัฒนาธุรกิจ
ท้องถิ่นสู่
ธุรกิจ

นวัตกรรม
ระดับประเทศ 
(ภาคอิสาน) 

โครงการการ
ยกระดับและ

สร้าง
ความสามารถ
ด้านนวัตกรรม
ในส่วนภูมิภาค 

โครงการ
พัฒนาระบบ

นิเวศ
นวัตกรรมเชิง

พ้ืนท่ี

โครงการ
ส่งเสริม
โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

โครงการ
นวัตกรรมเพ่ือ
สังคมเชิง
พ้ืนท่ี 

โครงการ
นวัตกรรม
ส าหรับเมือง
และชุมชน 

โครงการการ
สร้างระบบ
นิเวศ

นวัตกรรมเพ่ือ
สังคม 

พ.ร.บ. 22.92 พ.ร.บ. 5.00 พ.ร.บ. 5.00 พ.ร.บ. 17.00 พ.ร.บ. 23.00 พ.ร.บ. - พ.ร.บ. - พ.ร.บ. - พ.ร.บ. -

ววน. - ววน. - ววน. - ววน. - ววน. - ววน. - ววน. 36.00 ววน. 36.00 ววน. 8.00

สะสม - สะสม 7.50 สะสม 7.50 สะสม 48.00 สะสม 27.00 สะสม 5.00 สะสม - สะสม - สะสม -

รวม 22.92 รวม 12.50 รวม 12.50 รวม 65.00 รวม 50.00 รวม 5.00 รวม 36.00 รวม 36.00 รวม 8.00

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบประมาณ (ววน.) เงินสะสม รวม 

72.92 80.00 95.00 247.92



S2 : สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

S2-10 S2-11 S2-12 S2-13 S2-14 S2-15 S2-16 S2-17 S2-18 S2-19 S2-20
R2-G3 P11-R2-

G3
P11-R2-

G3
P11-R2-

G3
P11-R2-

G3
P11-R2-

G3
P11-R1-
G1-G2

R1-R2-G7 R3-G7-G8 R2-G2-G3 R3-G2

โครงการการ
บริหาร

จัดการพอรท์
โฟลิโอ

นวัตกรรม 

โครงการ
พัฒนา 

ส่งเสริม และ
สนับสนุน

วิสาหกิจฐาน
นวัตกรรม
(โครงการ
นวัตกรรม
แบบเปิด) -
ภาคเหนือ 

โครงการ
พัฒนา 

ส่งเสริม และ
สนับสนุน

วิสาหกิจฐาน
นวัตกรรม 
(โครงการ
นวัตกรรม
แบบเปิด) –
ภาคอิสาน 

โครงการ
พัฒนา 

ส่งเสริม และ
สนับสนุน

วิสาหกิจฐาน
นวัตกรรม 
(โครงการ
นวัตกรรม
แบบเปิด) –
กทม.ฯ

โครงการ
พัฒนา 

ส่งเสริม และ
สนับสนุน

วิสาหกิจฐาน
นวัตกรรม 
(โครงการ
นวัตกรรม
แบบเปิด) –
กลาง-ตอ.

โครงการ
พัฒนา 

ส่งเสริม และ
สนับสนุน

วิสาหกิจฐาน
นวัตกรรม 
(โครงการ
นวัตกรรม
แบบเปิด) –
ภาคใต้

โครงการการ
บ่มเพาะและ
เร่งรัดการ
เติบโตทาง
ธุรกิจ
ด้าน

เทคโนโลยี
อาหาร 

(SPACE-F) 

โครงการการ
พัฒนา

มหาวิทยาลัย
แห่งการ

ประกอบการ 
(Startup 
Thailand 
League)

โครงการ
สถาบันการ
มองอนาคต
นวัตกรรม 

(IFI) 

โครงการการ
ขยายผล
นวัตกรรม
เพ่ือพลิกฟื้ น
จากวิกฤติ
โควิด-19 

(Innovation 
Diffusion)

โครงการ
สร้างความ
ตระหนักด้าน
นวัตกรรม 
(รางวัล

นวัตกรรม) 

พ.ร.บ. 11.00 พ.ร.บ. - พ.ร.บ. - พ.ร.บ. - พ.ร.บ. - พ.ร.บ. - พ.ร.บ. 5.00 พ.ร.บ. 37.00 พ.ร.บ. - พ.ร.บ. - พ.ร.บ. 5.00

ววน. - ววน. 29.80 ววน. 28.58 ววน. 56.75 ววน. 9.07 ววน. 29.80 ววน. 5.00 ววน. - ววน. - ววน. - ววน. -

สะสม - สะสม - สะสม - สะสม - สะสม - สะสม - สะสม - สะสม 15.00 สะสม 16.00 สะสม 20.00 สะสม 3.00

รวม 11.00 รวม 29.80 รวม 28.58 รวม 56.75 รวม 9.07 รวม 29.80 รวม 10.00 รวม 52.00 รวม 16.00 รวม 20.00 รวม 8.00

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบประมาณ (ววน.) เงินสะสม รวม 

58.00 159.00 54.00 271.00



S3 : สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (1/2)

S3-21 S3-22 S3-23 S3-24 S3-25 S3-26 S3-27
P11-R1-R2

G1-G2
R2-G2 P11-R2-G2 P11-R2-G2 R2-G2 R1-R3

G2-G7
R1-G1

โครงการพัฒนา 
ส่งเสริมและ

สนับสนุนวิสาหกิจ
นวัตกรรม 

ภายใต้โครงการ
นวัตกรรม
แบบมุ่งเป้า 

โครงการ
นวัตกรรมดี...
ไม่มีดอกเบี้ย 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ

ผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรม 

(Innovation-
driven 

entrepreneur: 
IDE) 

โครงการสนับสนุน
วิสาหกิจฐาน
นวัตกรรมใน

โครงการพัฒนา
ความร่วมมือ
กับหน่วยงาน

ระหว่างประเทศเพ่ือ
การเติบโตของ

ธุรกิจฐานนวัตกรรม 

โครงการยกระดับ
วิสาหกิจนวัตกรรม
ให้สามารถแข่งขัน
เชิงพาณิชย์

ให้เติบโตอย่างก้าว
กระโดดและต่อยอด

การลงทุน 
(Growth 

Programs) 

โครงการศูนย์กลาง
วิสาหกิจเร่ิมต้น

ระดับโลก (Startup 
Global Hub)

โครงการพัฒนา
วิสาหกิจเร่ิมต้น

รายสาขา
(Sectoral Startup 
Development) 

พ.ร.บ. - พ.ร.บ. - พ.ร.บ. 6.00 พ.ร.บ. - พ.ร.บ. 11.00 พ.ร.บ. 27.00 พ.ร.บ. 15.00

ววน. 22.00 ววน. - ววน. 5.00 ววน. 14.00 ววน. - ววน. - ววน. -

สะสม - สะสม 25.00 สะสม - สะสม - สะสม - สะสม 14.00 สะสม 42.00

รวม 22.00 รวม 25.00 รวม 11.00 รวม 14.00 รวม 11.00 รวม 41.00 รวม 57.00



S3 : สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (2/2)

S3-28 S3-29 S3-30 S3-31 S3-32 S3-33
R3-G7 R3-G7 R2-G2-G3 R3-G8 R4 R4

โครงการ Startup x 
Innovation Thailand 

Expo 2022 
(SITE 2022) 

โครงการสถาบนั
วิทยาการนวัตกรรม 
NIA Academy 

โครงการนวัตกรรม
ตลาด 

(Market Innovation) 

โครงการนวัตกรรม
ประเทศไทย 
(Innovation 
Thailand) 

โครงการนวัตกรรมส่ือ 
(Media Innovation) 

โครงการประชาสัมพันธ์
และการส่ือสาร 

พ.ร.บ. 25.00 พ.ร.บ. 12.13 พ.ร.บ. 4.15 พ.ร.บ. - พ.ร.บ. 11.50 พ.ร.บ. 7.00

ววน. - ววน. - ววน. - ววน. - ววน. - ววน. -

สะสม 13.00 สะสม 27.87 สะสม - สะสม 12.00 สะสม - สะสม -

รวม 38.00 รวม 4000 รวม 4.15 รวม 12.00 รวม 11.50 รวม 7.00

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบประมาณ (ววน.) เงินสะสม รวม 

112.78 41.00 133.87 287.65



S4 : พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม + งบบุคลากร

S4-34 S4-35 S4-36 S4-37 S4-38 S4-39 S4-40 S5
R3-G7-G8 R3-G8 R4 R4 R4 R4 R4 R4

โครงการการทูต
นวัตกรรม 

(Innovation 
Diplomacy)

โครงการงาน
บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการบริหาร
ความต่อเน่ือง 

งานบริหาร
จัดการอุทยาน
นวัตกรรม 

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล 

(HRIS) 

โครงการ
บริหารงาน
งบประมาณ 

แผนงาน และการ
ติดตาม
ประเมินผล

โครงการงาน
บริหารองค์กร 

งบบุคลากร

พ.ร.บ. - พ.ร.บ. 29.85 พ.ร.บ. 2.00 พ.ร.บ. 4.91 พ.ร.บ. 1.50 พ.ร.บ. 0.50 พ.ร.บ. 14.74 พ.ร.บ. 39.96

ววน. - ววน. - ววน. - ววน. - ววน. - ววน. - ววน. - ววน. -

สะสม 2.00 สะสม 8.15 สะสม 2.56 สะสม 10.00 สะสม - สะสม - สะสม - สะสม 40.00

รวม 2.00 รวม 38.00 รวม 4.56 รวม 14.91 รวม 1.50 รวม 0.50 รวม 14.74 รวม 79.96

งบประมาณ (พ.ร.บ.) งบประมาณ (ววน.) เงินสะสม รวม 

93.46 - 62.71 156.17


