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สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เรื่องที่ 2 การประเมินผลการใชจายเงนิและทรพัยสนิ 

สําหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ความเปนมาของการประเมิน 

 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มาตรา 37 

กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ (องคการมหาชน)แตงตั้งดวยความเห็นชอบของ สตง. เปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและ

ทรัพยสินของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใช

จายเงินและทรัพยสินเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการ

ตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินเสนอตอคณะกรรมการบริหาร สนช.  
 

 สําหรับปงบประมาณ 2563 บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหาร 

สนช. ใหเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของ สนช. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

สนช. ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
 

การจัดต้ังและวัตถุประสงคในการจัดต้ัง สนช.   

 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่  

2 กันยายน 2552 และตอมาไดมีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งสํานักงาน โดยการตราพระราชกฤษฎีกา

จัดต้ังสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 

มิถุนายน พ.ศ. 2563 และมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง ดังน้ี    

 1. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการพัฒนานวัตกรรมของประเทศซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการนวัตกรรมใน

ระยะหลังการวิจัยและการพัฒนา หรือการตอยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสูเชิงพาณิชย   

 2. สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินทางวิชาการ รวมทั้งความตองการพัฒนานวัตกรรมในดานตางๆ เพ่ือ

เสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกกรมของประเทศตอคณะรัฐมนตรี 

 3. สงเสริม และสนับสนุนการยกระดับความสามารถดานนวัตกรรมของเครือขายวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร อันกอใหเกิดระบบนวัตกรรมแหงชาติที่เขมแข็ง  

 4. สงเสริม และสนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการดานนวัตกรรม 

 5. สงเสริม และสนับสนุนเพ่ือสรางความต่ืนตัวดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันกอใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมทั้ง

ในระดับผูประกอบการอุตสาหกรรมระดับองคกรและระดับประชาชน 
 

วัตถุประสงคของการประเมิน  

 เพื่อแสดงความเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายเงินและทรัพยสินเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผล

ตามเปาหมายเพียงใด ตามนัยมาตรา 37 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 
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ขอบเขตของการประเมิน 

 ตรวจสอบ วิเคราะห และเปรียบเทียบขอมูลของรายการที่เกี่ยวกับการใชจายเงิน การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน

และการบริหารโครงการที่สําคัญของ สนช. สําหรับปงบประมาณ 2563 
 

วิธีการประเมินผล  

ศึกษา สอบทาน ทดสอบรายการ สัมภาษณ สังเกตการณและทดสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน 

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค แผนงาน/โครงการ ระเบียบ ขอบังคับ แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑขอกําหนดตางๆ ของ สนช. 

เกี่ยวกับการใชจายเงินและทรัพยสินของ สนช. 
 

การประเมินผลการใชจายเงนิ การจัดการทรัพยสนิและการบริหารโครงการ 

1. การประเมินผลการใชจายเงิน 

     1.1 การบริหารงบประมาณของ สนช. 

สนช. มีกรอบแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายเงินประจําป 2563 ที่ตองบริหารในป 2563 จํานวน 1,285.26 ลานบาท 

ประกอบดวย เงินงบประมาณรายจายประจําป 2563 จํานวน 466.55 ลานบาท เงินคงเหลือสะสม จํานวน 217.65 ลานบาท 

เงินอุดหนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.) จํานวน 123.04 ลานบาท เงินผูกพันปกอนยกมาจํานวน 

456.25 ลานบาท และเงินสํารองฉุกเฉิน จํานวน 21.77 ลานบาท เปรียบเทียบกรอบแผนการใชจายเงินประจําป 2563 

กับปกอนไดดังน้ี  

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบกรอบแผนการใชจายเงินประจําป 2563 และ 2562 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
2563 2562 เพิ่ม (ลด) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

งบประมาณรายจายประจําป 2563 466.55 36.30 343.66 21.78 122.89 26.34 

งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเปน 

- - 0.50 0.03 (0.50) (100.00) 

เงินอุดหนุนจาก สป.วท. 123.04 9.57 159.11 10.09 (36.07) (29.32) 

เงินคงเหลือสะสม 217.65 16.94 395.08 25.04 (177.43) (81.52) 

เงินสํารองฉุกเฉิน (เงินคงเหลอืสะสม) 21.77 1.69 39.51 2.50 (17.74) (81.49) 

เงินผูกพันปกอนยกมา 456.25 35.50 636.99 40.38 (180.74) (39.61) 

เงินอุดหนุนจาก สสว. ป 2558 ยกมา - - 2.80 0.18 (2.80) (100.00) 

รวมทั้งสิน้ 1,285.26 100.00 1,577.65 100.00 (292.39) (18.53) 
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 จากตารางที่ 1 วิเคราะหกรอบแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายเงินประจําป 2563 ของ สนช. พบวา ลดลงจาก

ปกอน จํานวน 292.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.53 หากพิจารณาสัดสวนของกรอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช

จายเงิน จะเห็นวาเปนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2563 จํานวน 466.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.30 ในขณะที่

เปนเงินผูกพันปกอนยกมา จํานวน 456.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.50 เงินคงเหลือสะสม จํานวน 217.65 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 16.94 และเปนเงินอุดหนุนที่ไดรับจาก สป.วท. จํานวน 123.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.57 ของกรอบ

แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายเงิน และเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน จะเห็นวางบประมาณรายจายประจําป 2563 น้ัน 

เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 122.89 ลานบาท สวนเงินคงเหลือสะสมลดลง จํานวน 177.43 ลานบาท เงินผูกพันปกอนยก

มาลดลง จํานวน 180.74 ลานบาท และเงินอุดหนุนที่ไดรับจาก สป.วท. ลดลง จํานวน 36.07 ลานบาท แสดงใหเห็นวา

การดําเนินงานของ สนช. ในป 2563 น้ัน นอกจากจะตองบริหารจัดการเงินงบประมาณประจําป 2563 เงินคงเหลือสะสม 

เงินอุดหนุนที่ไดรับจาก สป.วท. และยังตองบริหารจัดการเงินผูกพันงบประมาณจากปกอนที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จหรือ

อาจยังไมไดดําเนินการตามแผน ซึ่งผลการเบิกจายตามแผนเงินงบประมาณประจําป 2563 แสดงไวในตาราง ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 แสดงแผนและผลการใชจายเงนิตามแผนประจําป 2563 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
แผน

งบประมาณ 

เบิกจาย ผูกพันงบประมาณ เงินคงเหลือ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

งบประมาณรายจายประจําป 2563 466.55 196.72 42.16 182.32 39.08 87.51 18.76 

เงินอุดหนุนจาก สป.วท. 123.04 48.63 39.52 49.70 40.39 24.71 20.08 

เงินคงเหลือสะสม 217.65 98.16 45.10 46.55 21.39 72.94 33.51 

เงินสํารองฉุกเฉนิ (เงินคงเหลือ

สะสม) 

21.77 - - - - 21.77 100.00 

เงินผูกพันปกอนยกมา 456.25 300.95 65.96 101.47 22.24 53.83 11.80 

รวมทั้งสิน้ 1,285.26 644.46 50.14 380.04 29.57 260.76 20.29 
            

 จากตารางที่ 2 จะเห็นวา แผนการใชจายเงินประจําป 2563 จํานวน 1,285.26 ลานบาท สนช. มีการเบิกจายได 

จํานวน 644.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.14 ของกรอบแผน มีการผูกพันงบประมาณ ไปดําเนินการในปตอไปมากถึง 

จํานวน 380.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.57 ของกรอบแผน และมีเงินคงเหลือที่ยังไมมีภาระผูกพันหรือยังไมมี

วัตถุประสงคในการใชจายเงินมากถึง จํานวน 260.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.29 

 เมื่อพิจารณาผลการเบิกจาย พบวา สวนใหญเปนการเบิกจายจากเงินผูกพันปกอนยกมา จํานวน 300.95 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 65.96 ของเงินผูกพันปกอนยกมา รองลงมาเปนการเบิกจายจากเงิน งบประมาณจํานวน 196.72 ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 42.16 และเบิกจายจากเงินคงเหลือสะสมไดเพียง จํานวน 98.16 ลานบาท คิดเปนเพียงรอยละ 45.10 ของ

เงินคงเหลือสะสมที่ไดรับอนุมัติกลับมาใชใหม 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจายของเงินผูกพันปกอนยกมาป 2563 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
แผน

งบประมาณ 

เบิกจาย ผูกพันงบประมาณ เงินคงเหลือ 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินผูกพนัปกอนยกมา       

ป 2562 325.52 219.12 67.31 81.54 25.05 24.86 7.64 

ป 2561 108.08 71.71 66.35 18.13 16.77 18.24 16.88 

ป 2560 7.25 3.99 55.03 - - 3.26 44.97 

ป 2559 0.05 0.05 100.00 - - - - 

ป 2558 15.35 6.08 39.61 1.80 11.73 7.47 48.66 

รวมทั้งสิน้ 456.25 300.95 65.96 101.47 22.24 53.83 11.80 
 

 จากตารางที่ 3 สนช. มีเงินผูกพันปกอนยกมา จํานวน 456.25 ลานบาท สวนใหญเปนเงินสนับสนุนโครงการ

นวัตกรรมที่เปนโครงการตอเนื่องและยังไมสิ้นสุดสัญญา สนช. เบิกจายได จํานวน 300.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

65.96 ตองผูกพันงบประมาณไปดําเนินการในปตอไปเปน จํานวน 101.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.24 และมีเงิน

คงเหลือมากถึง จํานวน 53.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.80 ซึ่งสวนใหญเปนเงินคงเหลือจากเงินสนับสนุนโครงการ

นวัตกรรมป 2562 24.86 ลานบาท รองลงมาเปนเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมป 2561 จํานวน 18.24 ลานบาท     

เงินคงเหลือสวนใหญเกิดจากการยุติโครงการเน่ืองจากสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา 
 

 ขอสังเกต 

1. จากขอมูลตารางที่ 1 - 2 จะเห็นวา ป 2563 สนช. มีแผนการใชจายเงินประจําป 2563 ทั้งสิ ้น จํานวน 

1,285.26 ลานบาท ต่ํากวาป 2562 จํานวน 292.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.53 ของแผนงบประมาณประจําป 2563 

แตเบิกจายไดจํานวน 644.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.14 มีการผูกพันงบประมาณไปดําเนินการในป 2564 มากถึง 

จํานวน 380.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.57 และทําใหมีเงินคงเหลือที่ไมมีภาระผูกพันเปน จํานวน 260.76 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 20.29 นอกจากนี้จะเห็นวา สนช. มีเงินคงเหลือทุกปโดยไมมีภาระผูกพัน สงผลใหมีเงินคงเหลือสะสม

เพ่ิมขึ้นทุกป ถึงแมวา สนช. จะนําเงินคงเหลือสะสมมาดําเนินการในป 2563 มากถึง จํานวน 217.65 ลานบาท แตสามารถ

ดําเนินการเบิกจายไดเพียง จํานวน 98.16 ลานบาท และมีภาระผูกพันไปดําเนินการตอในป 2563 จํานวน 46.55 ลานบาท 

และมีเงินคงเหลือที่ไมมีภาระผูกพัน จํานวน 72.94 ลาน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามรายงานสรุปสถานะการเงินของ 

สนช. มีเงินคงเหลือสะสมที่ไมมีภาระผูกพันทั้งสิ้น จํานวน 1,286.46 ลานบาท 

2. เมื ่อพิจารณาตามแผนงานประจําป 2563 จะเห็นไดวา ในแตละป สนช. ตองบริหารจัดการโครงการ

งบประมาณประจําป 2563 และตองดําเนินโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานอื่น รวมทั้งดําเนินโครงการที่ผูกพัน

จากปกอน ๆ ดวย ซึ่งมีจํานวนมากรองจากเงินงบประมาณประจําปอาจทําใหโครงการไมแลวเสร็จตามเปาหมายตาม

แผนงาน และสงผลใหไมสามารถเบิกจาย งบประมาณประจําปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. ตามรายงานสรุปสถานะการเงินของ สนช. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สนช. มีเงินคงเหลือสะสมที่ไมมีภาระ

ผูกพัน จํานวน 1,286.46  ลานบาท ซึ่งเปนเงินงบประมาณ ป 2563 คงเหลือ จํานวน 87.51 ลานบาท และเงินคงเหลือ

สะสมยกมา จํานวน 1,198.95 ลานบาท 
 

ขอเสนอแนะ 

สนช. ควรมีการพิจารณาอนุมัติแผนการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป และการขอรับจัดสรรงบประมาณในป

ตอ ๆ ไปดวยความระมัดระวัง พิจารณาความเปนไปไดของแผนการใชจายเงินอยางเหมาะสม รวมถึงพิจารณาภาระผูกพัน

ที่ยกมาจากปกอนที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ และใหนําผลการใชจายเงินจากขอมูลที่ผานมาเปนเกณฑประกอบการ

พิจารณาถึงศักยภาพและความสามารถในการใชจายเงินเพื่อไมทําใหมีการของบประมาณที่มากเกินกวาที่จะดําเนินการได 

และ สนช. ควรมีการทบทวนแผนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของแตละปใหเหมาะสม โดยมีการวิเคราะหถึง

ความเปนไปไดวางบประมาณที่สนช. จะขอมาใชในการดําเนินงานของแตละป สามารถนํามาใชในการดําเนินงานไดตาม

แผนงานที่สนช. กําหนดเอาไวหรือไม และไมควรมีการผูกพันงบประมาณในปถัดไปจนสูงเกินไป หรือผูกพันงบประมาณ

ดวยระยะเวลานานเกินไป อีกทั้งสนช. ควรยังคงตองวางแผนปรังปรุงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผน

งบประมาณเปนระยะๆ เพื่อไมใหมีผลกระทบกับสภาพคลองทางการเงินของสนช. เนื่องจากในปงบประมาณ 2563 สนช. 

ยังคงมีผลการดําเนินงานสูงกวางบประมาณที่ไดรับในป 2563 
 

 1.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงานป 2563 ของ สนช.   

 ปงบประมาณ 2563 สนช. มีรายได จํานวน 546.08 ลานบาท และคาใชจาย จํานวน 752.61 ลานบาท ทําใหมี

คาใชจายสูงกวารายได จํานวน 206.53 ลานบาท สวนหนึ่งเกิดจากคาใชจายในการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากปกอนโดย

แสดงผลการดําเนินงาน ป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562 ไดดังน้ี 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ สนช. ป 2563 กับป 2562 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ป 2563 ป 2562 
เพิ่ม (ลด) 

จํานวน รอยละ 

รายได 546.08 560.64 (14.56) (3.60) 

คาใชจาย 752.61 965.01 (212.40) (22.01) 

รายไดต่ํากวาคาใชจาย 206.53 404.37 (197.84) (48.93) 
  

 จากตารางที่ 4 จะเห็นวา ในป 2563 สนช. มีรายไดจากการดําเนินงานลดลง จํานวน 14.56 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 3.60 และคาใชจายจากการดําเนินงานลดลง จํานวน 212.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.01 แสดงรายละเอียด

ของรายไดและคาใชจาย ดังน้ี 
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 1.2.1 รายได  

 รายได จํานวน 546.08 ลานบาท สวนใหญเปนรายไดจากงบประมาณและรายไดจากการอุดหนุนและบริจาค      

โดยแสดงสัดสวนของรายไดในปงบประมาณ 2563 ดังน้ี  

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบรายไดจากแหลงเงินตาง ๆ ของ สนช. ป 2563 กับป 2562 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
ป 2563 ป 2562 เพิ่ม(ลด) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากงบประมาณ 466.55 85.44 344.16 61.39 122.39 21.83 

รายไดจากแหลงอ่ืน 79.52 14.56 216.48 38.61 (136.96) (24.43) 

    รายไดจากการขายสินคาและบริการ 19.25 3.53 29.01 5.17 (9.76) (1.74) 

    รายไดจากการอุดหนุนและรับบริจาค 42.34 7.75 164.80 29.40 (122.46) (21.84) 

    รายไดดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 17.93 3.28 22.67 4.04 (4.74) (0.84) 

รวม 546.07 100.00 560.64 100.00 (14.57) (2.60) 
 

จากตารางที่ 5 จะเห็นวา รายไดที่ลดลงสวนใหญเปนรายไดจากเงินอุดหนุนและรับบริจาคซึ่งลดลงมากถึง จํานวน 

122.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.84 เนื ่องจากปน้ี สนช. ไดรับเงินจากสํานักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีลาชากวาที่กําหนด จึงบันทึกเขาบัญชีรายไดรอการรับรู 

1.2.2 คาใชจาย  

สนช. มีคาใชจาย จํานวน 752.61 ลานบาท สวนใหญเปนคาใชสอยและคาใชจายโครงการ แสดงการเปรียบเทียบ

คาใชจายตามประเภทคาใชจาย สําหรับป 2563 และป 2562 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบคาใชจายของ สนช. จําแนกตามประเภทคาใชจาย 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทคาใชจาย 
ป 2563 ป 2562 เพิ่ม (ลด) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจายบุคลากร 74.36 9.89 69.59 7.21 4.77 6.85 

คาตอบแทน 13.80 1.84 33.75 3.50 (19.95) (59.11) 

คาใชสอย 417.39 55.41 549.74 56.97 (132.35) (24.07) 

คาวัสดุ 1.58 0.21 1.43 0.15 0.15 10.49 

คาสาธารณูปโภค 6.46 0.86 8.83 0.91 (2.37) 26.84 

คาใชจายโครงการ 214.97 28.59 277.24 28.73 (62.27) (22.46) 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 24.05 3.20 24.43 2.53 (0.38) (1.56) 

รวม 752.61 100.00 965.01 100.00 (212.40) (22.01) 
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 จากตารางที่ 6 ในภาพรวม สนช. มีคาใชจายลดลงจากป 2562 มากถึงจํานวน 212.40 ลานบาท สวนใหญเปน 

คาใชสอย ลดลงมากที่สุดจํานวน 132.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.07 รองลงมาเปน คาใชจายโครงการ จํานวน 

62.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.46 โดยแสดงรายละเอียด ของคาใชสอย และคาใชจายโครงการ ดังน้ี  
 

 1. คาใชสอย จํานวน 417.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.41 ของคาใชจายทั้งหมด ลดลงจากป 2562 จํานวน 

132.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.07 แสดงรายละเอียดคาใชสอยเปรียบเทียบกับป 2562 ดังน้ี 

ตารางที่ 7 แสดงเปรียบเทียบการเบิกจายคาใชสอยของ ป 2563 กับป 2562 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทคาใชสอย 
ป 2563 

ป 2562 
เพิ่ม (ลด) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจายฝกอบรมและสมัมนา 7.65  1.83  10.05 (2.40)  (23.88) 

คาใชจายในการเดินทาง 12.46  2.99  51.78 (39.32)  (75.94) 

คารับรองและพิธีการ 0.26  0.06  0.19  0.07  36.84 

คาจางเหมาบริการ 371.89  89.10  366.67  5.22  1.42 

คาเชา 16.88  4.04  27.83 (10.95)  (39.35) 

คาจางรับ-สงเอกสาร 0.21  0.05  0.36 (0.15)  (41.67) 

คาเอกสาร หนังสือและเผยแพร 0.29  0.07  1.60 (1.31)  (81.88) 

คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 3.59  0.86  47.29 (43.70)  (92.41) 

คาธรรมเนียมการตรวจสอบ 0.61  0.15  0.70 (0.09)  (12.86) 

เงินสนับสนุน 2.50  0.60  28.38 (25.88)  (91.19) 

เงินรางวัล 0.80  0.19  2.61 (1.81)  (69.35) 

เงินโครงการแขงขัน Startup ระดับประเทศ - - 7.50 (7.50) (100.00) 

เงินสนับสนุนโครงการทุนวิจัยและนวัตกรรม สกว. - - 3.76 (3.76) (100.00) 

คาใชสอยอ่ืน ๆ 0.25 0.06 1.02 (0.77) (75.49) 

รวม 417.39 100.00 549.74 (132.35) (24.07) 
 

จากตารางที่ 7 คาใชสอยสวนใหญ เปนคาจางเหมาบริการ จํานวน 371.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.08  ของ

คาใชสอย รองลงมาเปนคาเชา จํานวน 16.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.05 ของคาใชสอย และคาใชจายในการเดินทาง 

จํานวน 12.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.99 ของคาใชสอย มีรายละเอียดดังน้ี 
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1) คาจางเหมาบริการ จํานวน 371.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 5.22 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.42 

โดยแสดงรายละเอียดตามผูที่รับจาง ดังน้ี 
 

รายชื่อผูรับจาง จํานวนเงนิ รอยละ 

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จํากัด 65,265,270.00 17.55% 

บริษัท อีเวนท ไนน มารเก็ตต้ิง จํากัด 32,760,100.00 8.81% 

บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 25,931,000.00 6.97% 

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 11,865,920.00 3.19% 

บริษัท พี.อีเวนท เอเจนซี่ จํากัด            9,800,000.00  2.64% 

อ่ืนๆ        226,274,977.09  60.84% 

รวมทั้งหมด        371,897,267.09  100.00% 
 

จากตารางรายละเอียดผูรับจาง โดยมีคาจางเหมาบริการจาก บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จํากัด 

สูงสุดจํานวน 65.26 ลานบาท คดิเปนรอยละ 17.55 รองลงมาเปนบริษัท อีเวนท ไนน มารเก็ตต้ิง จํากัด จํานวน 32.76 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 8.81 และบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) จํานวน 25.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.97 เปนตน 

ขอสังเกต 

1. จากการตรวจสอบคาจางเหมายอนหลังของสนช. พบวา สนช. ไดมีการจางบริษัทรายเดิมอยูหลายครั้ง เชน 

บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย จางเหมาจัดงานโครงการครบรอบ 10 ป สนช. งาน Innovation 

Thailand 2019 และงานเฉลิมฉลองความสัมพันธทางการทูตครบรอง 150 ป ในปงบประมาณ 2563 และจางเหมางาน 

Startup Thailand 2019 ในปงบประมาณ 2562 และงานจางประชาสัมพันธงาน Startup Thailand ในปงบประมาณ 2561

ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงจากผูมีสวนไดเสียจากการประกวดราคาดังกลาว 

2. จากการตรวจสอบสัญญาจางเหมาบริการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(องคการมหาชน) พบวา ตามใบสําคัญจายเลขที่ PV-63-05-0091 ไมไดมีการแนบสําเนา Term of Reference (TOR) 

ลงในชุดเอกสารสั่งจาย 

3. สัญญา บางสัญญา มีการสงมอบงานไมเปนไปตามกําหนดระยะเวลาสงมอบงาน และไมมีหนังสือขยายเวลา

สงมอบงาน (กรณีจายเงินชากวากําหนด) เชน สัญญาจางเหมากิจกรรมสรางเครือขายนวัตกรรุนใหมและผูสนับสนุนการ

พัฒนานวัตกรรมในสวนภูมิภาค (REGIONAL INNOVATION JOURNEY ACTIVITY) พบวา ตามสัญญากําหนดใหสงงวดงาน

งวดที่ 1 ภายใน วันที่ 2 กุมภาพันธ 2563 แตผูรับจางไดนําสงรายงานเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 ซึ่งลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด 

แตตามเอกสารใบตรวจรับงาน ใบสําคัญจายเลขที ่PV-63-04-0109 ระบุวันที่ในใบตรวจการจางลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563  

4. จากการตรวจสอบสัญญาจางเหมา พบวา มีสัญญาที่ถึงกําหนดสงงานแลวแตยังไมไดรับหนังสือสงมอบงาน

หรือหนังสือชี้แจงถึงสาเหตุที่ยังไมสงมอบงาน (กรณีที่ถึงกําหนดสงงานแลวแตยังไมไดรับเอกสารหรือหนังสือชี้แจงจาก

บริษัทผูรับจาง) เชน 
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4.1 สัญญาจางเหมาพัฒนาระบบ One Stop Service Online พบวา ตามสัญญาจางเลขที่ สจ-0115-63 ระบุวา

มีการกําหนดสงงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  

4.2 สัญญาจางเหมาดําเนินการจัดหลักสูตรผูบริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) 

รุนที่ 3 พบวา ตามสัญญาจางเลขที่ สจ-0120-63 ระบุวามีการกําหนดสงงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และ

งวดที่ 2 เมือ่วันที่ 14 กันยายน 2563  

4.3 สัญญาจางเหมาดําเนินงานหนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจําพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 พบวา ตาม

สัญญาจางเลขที่ สจ-0108-63 ระบุวามีการกําหนดสงงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 1 

กันยายน 2563  

5. จากการตรวจสอบเลขที่ใบสั่งซื้อและใบสั่งจาง พบวา มสีญัญาที่เลขสัญญาเดียวกันแตสัญลักษณไมเหมือนกันเชน  

5.1 สัญญาเลขที่ สจ _0022_63 ซึ่งเปนสัญญาจางเหมาจัดซุมนิทรรศการแสดงสินคาภายในงาน Thailand 

Sport Expo 2019 ซึ่งมีความคลายคลึงกับ สัญญาเลขที่ สจ-0022-63 ซึ่งเปนสัญญาจางเหมาจัดกิจกรรมเชื่อมโยง

เครือขายธุรกิจ (Business Networking) 

5.2 สัญญาเลขที ่ สจ-0059-63 สัญญาจางเหมาจัดทําระบบฐานขอมูลกลาง (Database) ของระบบนิเวศ

วิสาหกิจเริ่มตน ซึ่งมีความคลายคลึงกับ สัญญาเลขที่ สจ-0059.1-63 สัญญาเชาใชซอฟตแวรระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส

และฮารดแวรที่ใชสําหรับองคประชุม มีสัญญาที่เลขสัญญาเดียวกันแตสัญลักษณไมเหมือนกัน 

5.3 ใบสั่งซื้อเลขที่ PO6311-065 จัดซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐ

เกาหลี ซึ่งมีความคลายคลึงกับ ใบสั่งซื้อเลขที่ PO6311-065.1 จัดซื้อแพ็กเกจเขารวมงานสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน 

Global Impact Measurement : Trends and Key Driver Towards and Innovation and Sustainable Economy"  

6. จากการตรวจสอบสัญญาโครงการจางเหมาจัดกิจกรรม Startup Thailand League ภายใตโครงการกองทุน

ยุวสตารทอัพ (Youth Startup Fund) โดยบริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จํากัด พบวา ทางบริษัทฯไดมีการ

ปรับเปลี ่ยนวิธีการดําเนินงานเนื ่องจากเหตุการณไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการเปลี ่ยนแปลงวิธีการ

ดําเนินงานและการสงมอบงาน  
 

ขอเสนอแนะ 

1. สนช. ควรใหความสนใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกผูที่ทําการเสนอราคารวมถึงหากระบวนการเพื่อปองกนัผูมี

สวนไดเสียจากการประมูลในแตละครั้ง เชน การกําหนดวงเงินของสัญญาจางที่สามารถรับไดในแตละปหรือในแตละ

ชวงเวลาไมใหมากจนเกินไป รวมถึงกําหนดใหมีการหมุนเวียนผูรับจางและใหมีการตรวจสอบประวัติในเชิงลึกของแตละ

บริษัทที่มารับงานบอยๆ วามีความสัมพันธกับบุคคลใน สนช. หรือไม  

2. สนช. ควรกําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการทําเบิกจายแนบสําเนา Term of Reference (TOR) ใหครบถวน

เพ่ือตรวจสอบไดวาใบสั่งจางดังกลาวไดดําเนินการตามกรอบการทํางาน 

3. สนช. ควรกําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เขมงวดในการปฏิบัติตามระยะเวลาการสงมอบงานของสัญญาตางๆ 

รวมถึงบทปรับตางๆ เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนโดยรวมของสํานักงาน 

4. สนช. ควรมีการติดตามและหาเหตุผลจากการที่ไมไดรับงานตามกําหนด เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
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5. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ควรจัดทําเลขที่สัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง ใหมีลักษณะเรียงกันเปนลําดับไมควรทําการ

แทรกโดยการเปลี่ยนเครื่องหมายหรือเพ่ิมสัญลักษณ 

6. สนช. ควรมีการพิจารณาความสมเหตุสมผลของมูลคาโครงการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยถาหากพบวา

การดําเนินงานดังกลาวมีมูลคาตํ่ากวาที่ควรจะเปนหรือตํ่ากวาเนื้องานตาม TOR เดิม สนช. ก็ควรจะทําการตอรองราคา

เพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป อยางก็ไรก็ตาม เจาหนาที่ไดชี้แจงวา เนื่องจากปนี้ มีสถานการณ 

COVID 2019 จึงทําใหมีการจัดงานเปลี่ยนไป ซึ่งทางสํานักงานตระหนักและทราบดีเรื่องการตอรองราคาและความคุมคา

ของการจัดงาน จึงมีการเชิญ บริษัทรับจางงานมาคุยเพ่ือเจรจาตอรองราคาเปนที่เรียบรอยแลว อยางไรก็ตามที่จํานวนเงิน

ดังกลาวยังคงมีมูลคาเทาเดิมเนื่องจาก ทางสํานักงานมีการเพิ่มงานใหกับบริษัทผูรับจาง โดยมีงานพี่เพิ่มจากเดิม เชน 1. 

หลักสูตรการอบรมออนไลน มีระยะเวลา 3 วัน จํานวน 6 ครั้ง โดยมีรูปแบบ Workshop และ Validate Customer ทาง

ออนไลนเสมือนจริง รวมทั้งการใหคําปรึกษา Mentoring และการ Pitching ทางออนไลนเสมือนจริง 2. เพิ่มจํานวน

นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จากเดิมจัดอบรมรวม 4 ภูมิภาค (4 ครั้ง) รวมไมนอยกวา 400 คน เปนจัดอบรมรวม 4 ภูมิภาค 

(6 ครั้ง) รวมไมนอยกวา 600 คน  3. เพิ่มวิทยากร เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและคําปรึกษาที่เจาะลึกรายละเอียดมาก

ขึ้น เสมือนมีโคชสวนตัว โดยสามารถปรึกษาวิทยากรเปนการสวนตัวไดตลอดระยะการอบรมออนไลน 4. เพิ่มจํานวน

กิจกรรมการประกวดแขงขัน Pitching Startup Thailand League: U-league 2020 ระดับประเทศ(รอบคัดเลือก) 

สําหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีจํานวนทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเขารวมกิจกรรมการ

ประกวดแขงขันไมนอยกวา 250 ทีม จํานวนคนไมนอยกวา 1,000 คน เปนจํานวนไมนอยกวา 350 ทีม จํานวนคนไมนอย

กวา 1,400 คน 
 

2) คาใชจายในการเดินทาง จํานวน 12.46 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 39.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

75.94 ประกอบดวย คาใชจายในการเดินทางในประเทศ จํานวน 6.58 ลานบาท คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ 

จํานวน 5.88 ลานบาท โดยแสดงรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศตามทะเบียนคุมคาใชจายในการ

เดินทางไปตางประเทศ ดังน้ี 

ตารางที่ 8 รายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ ป 2563 

หนวย : ลานบาท 

ลําดับ ประเทศ จํานวนครั้งที่เดินทาง จํานวนคนที่เดินทาง คาใชจาย 

1 สเปน 1 6 1,475,819.00  

2 ญี่ปุน 5 31 1,046,784.14  

3 เอสโตเนีย 1 6 624,262.90  

4 เกาหลีใต 3 9 622,850.05  

5 เยอรมนี 1 4 462,559.18  

6 โปแลนด 1 2 309,954.34  

7 คาซัคสถาน 1 2 309,847.29  
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ตารางที่ 8 รายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ ป 2563 

หนวย : ลานบาท 

ลําดับ ประเทศ จํานวนครั้งที่เดินทาง จํานวนคนที่เดินทาง คาใชจาย 

8 จีน 5 8 240,147.62  

9 สหรัฐอาหรับเอมิเรสต 1 3 231,186.48  

10 สหรัฐอเมริกา 1 2 225,611.30  

11 ไตหวัน 2 5 152,249.14  

12 อินเดีย 1 2 83,912.57  

13 สิงคโปร 1 5 47,709.65  

14 ฮองกง 1 2 43,194.90  

15 ฟลิปปนส 1 1 7,756.00  

รวม 26 88 5,883,844.56  
 

จากตารางรายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ จะเห็นวามีการอนุมัติในการเดินทาง จํานวน 26 ครั้ง 

จํานวนคนที่เดินทางตามการอนุมัติ จํานวน 88 คน ซึ่งสวนใหญเปนการเดินทางไปรวมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้ง

การเขารวมแสดงผลงานและสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในป 2563 คาใชจายในการเดินทางไป

ตางประเทศลดลงจากปกอน จํานวน 38.59 ลานบาทคิดเปนรอยละ 86.77 เนื่องจากสถานการณ COVID โดยมีคาใชจายใน

การเดินทางไปประเทศสเปน สูงสุด จาํนวน 1.48 ลานบาท รองลงมาเปนการเดินทางไปประเทศญีปุ่น จาํนวน 1.05 ลานบาท 

และการเดินทางไปประเทศเอสโตเนีย จํานวน 0.62 ลานบาท เปนตน 
 

จากการตรวจคาศึกษาดูงานโครงการ STEAM4INNOVATOR@School ณ ประเทศญี่ปุน พบวา เปนโครงการที่

มีผูเดินทางมากที่สุดจํานวน 26 ราย มูลคา 702,936.08 บาท จากวงเงินงบประมาณ จํานวน 880,000 บาท ซึ่งผูเดินทางสวนใหญ

เปนอาจารยและนักเรียนจากโรงเรียนรวมจํานวน 19 ราย เจาหนาที่ของสนช, จํานวน 5 ราย และลูกจางของโครงการ จํานวน 

2 ราย โดยอาจารยและนักเรียนที่รวมเดินทางไปดวยไดรับการคัดเลือกจากโครงการ STEAM4INNOVATOR@school เมื่อวันที่ 

17 กรกฎาคม 2563 โดยเดินทางต้ังแตวันที่ 20 ตุลาคม 2562 – 25 ตุลาคม 2562 

ซึ่งจากเหตุการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลใหทางสนช. มีการเลื่อนแผนหรือโครงการที่

จะตองดําเนินการในตางประเทศสงผลใหคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศลดลงเปนจํานวนมาก พรอมทั้งคาใชจาย

ที่เกี่ยวของมีการลดลงบางสวน 
 

ขอสังเกต  

1. จากการตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และลําปาง พบวา ตามเอกสาร

แบบขอเบิกคาใชจายในการเดินทาง ใบสําคัญจายเลขที่ PV-63-09-0035 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยใบรับรองใบเสร็จรับเงิน 

1 ฉบับ ไมไดมีการลงนามผูจายเงิน/รับของ อาจจะสงผลใหเอกสารการเบิกจายดังกลาวน้ันขาดความสมบูรณและความนาเช่ือถือ 
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2. จากการตรวจสอบคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน ตามเอกสาร

ประกอบการจาย ใบสําคัญจายเลขที่ PV-62-12-068 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 พบวา ไดทําการอนุมัติการเดินทาง

ดังกลาวแลว ซึ่งตอมาไดมีการยกเลิกเที่ยวบินสําหรับผูเดินทาง 1 รายตามบันทึกขอความ อว 5701/2627 ลงวันที่         

8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการช้ีแจงวาผูเดินทางดังกลาวน้ันติดภารกิจเรงดวน โดยถูกเชิญไปเปนวิทยากร ณ ประเทศเกาหลี 

แตเพื่อความรวดเรว็ในการเดินทาง และประหยัดงบประมาณของสนช. จึงทําการแกไขเปนเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – บารเซโลนา 

และบารเซโลนา - โซล ซึ่งสงผลใหมีคาใชจายในการดําเนินการดังกลาวจํานวน 3,000 บาท 

3. จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการจายเงินสําหรับคาใชจาย พบวา จากรายการที่ตรวจสอบสวนใหญน้ัน

ควรจะประทับตราเครื่องหมายการจายแลวหรือสัญลักษณในตัวหลักฐานประกอบการเบิก เชน ใบเสร็จคาทางดวน 

ใบเสร็จการเรียกรถโดยสารสวนบุคคล เปนตน เพ่ือปองกันการเบิกคาใชจายซํ้าและเพ่ือใหเปนไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 
 

ขอเสนอแนะ  

1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบควรตรวจสอบเอกสารใบรับรองใบเสร็จวามีการลงนามแลวทุกครั้ง เพื่อใหเปนไปตาม

หลักการและการควบคุมภายในที่ดีและถือใชเปนหลักฐานการชําระหน้ีได 

2. สนช. ควรกําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพ่ิมความระมัดระวังในการวางแผนการเดินทาง และการปรับเปลี่ยน

แผนการเดินทางตางๆ เพ่ือมิใหมีคาใชจายเกินความจําเปนในการดําเนินการตางๆ 

3. สนช. ควรกําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประทบัตรา “จายแลว” ใหโดนตัวเอกสารเพ่ือปองกันการเบิกคาใชจายซํ้า 
 

2. คาใชจายโครงการ จํานวน 214.97 ลานบาท ลดลงจากปกอน จํานวน 62.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.46 

แสดงรายละเอียดคาใชจายโครงการเปรียบเทียบกับปกอน ดังน้ี 

ตารางที่ 9 แสดงเปรียบเทียบคาใชจายโครงการป 2563 กับป 2562 

หนวย : ลานบาท 

คาใชจายโครงการ 
ป 2563 

ป 2562 
เพิ่ม (ลด) 

เบิกจาย รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. เงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 206.74 96.17 220.39 (13.65) (14.19) 

2. โครงการนวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบ้ีย 2.15 1.00 5.65 (3.50) (61.95) 

3. โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนา

ข ีดความสามารถของ SMEs ไทยไปส ู ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 

6.08 2.83 51.20 (45.12) (88.13) 

รวม 214.97 100.00 277.24 (62.27) (22.46) 
  

 จากตารางที่ 9 จะเห็นวา คาใชจายโครงการที่มีการเบิกจายมากที่สุดคือ เงินสนับสนุน โครงการนวัตกรรม 

จํานวน 206.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.17 ของคาใชจายโครงการรวม รองลงมาเปนโครงการคูปองนวัตกรรมเพ่ือ

ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 ซึ่งเปนโครงการที่ใหการ

สนับสนุนดานการเงินเชนกัน มีการเบิกจาย จํานวน 6.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.83 ของคาใชจายโครงการรวม  
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เงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม เปนการสนับสนุนในรูปแบบของเงินใหเปลาที่ สนช. ใหการ สนับสนุนคาใชจาย

ของกิจกรรมการดําเนินงานและการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรม ตามระเบียบคณะกรรมการ

นวัตกรรมแหงชาติวาดวยการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553 และฉบับแกไขเพิ่มเติม สําหรับการ

ประเมินผลการบริหารโครงการของ สนช. ในป 2563 จะไดแสดงไวในหัวขอที่ 3 การประเมินผลการบริหารโครงการ 
 

เงินสนับสนุนโครงการ จํานวน 206.74 ลานบาท ลดลง 13.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.19 โดยเปนการ

จายเงินสนับสนุนโครงการที่ทางสนช. ไดทําการสนับสนุนโครงการ Smart Pulz ชวยลดการติดเชื ้อ COVID-19 ใน

บุคลากรทางการแพทย จํานวน 4.00 ลานบาท โครงการผลิตภัณฑปลาทูนาเสริมคุณคาทางโภชนาการพรอมบริโภค 

จํานวน 3.00 ลานบาท และโครงการแพลตฟอรมชวยสนับสนุนการปองกันและควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19 

จํานวน 2.90 ลานบาท เปนตน 
 

ขอสังเกต 

1. จากการตรวจสอบการเบิกจายเงินตามเอกสารการเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการ Lumio 3D เครื่องสแกนสามมติิ

คุณภาพสูงสาหรับการใชงานทางการแพทย สัญญาเลขที่ C5228-01-62-01-001 เอกสารใบสําคัญจายเลขที่ PV-63-03-0124 

พบวา มีการระบุขอมูลประเภทเงินสนับสนุนที่ระบุตามบันทึกขอความการอนุมัติเลื่อนจายเงินไมตรงกับประเภทการใหทุน 

2. จากการตรวจสอบการเบิกจายเงินตามเอกสารการเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการ QueQ ระบบบริหารจัดการ

คิวเพื่อการปลดล็อคขอจํากัดพัฒนาสตารทอัพสูตลาดภาครัฐ พบวา ตามเอกสารใบสําคัญจายเลขที่ PV-63-03-0128 ไมไดมี

การแนบสําเนาสัญญารับทุนอุดหนุน และมีเงินงบประมาณคงเหลือ จํานวน 460,352.00 บาท จากวงเงินงบประมาณ

โครงการ 1,999,968.00 บาท คิดเปนรอยละ 23.02 จากวงเงินงบประมาณ และจากการสอบถามเพิ่มเติม เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ ไดชี้แจงวา เนื่องจากผูขอรับทุนอุดหนุนตอนแรกมีการขออนุมัติวงเงินในการจัดทําโครงการ QueQ ระบบ

บริหารจัดการคิวเพื่อการปลดล็อคขอจํากัดพัฒนาสตารทอัพสูตลาดภาครัฐโดยมีการระบุวาจะมีการทํางานรวมกับ

โรงพยาบาลจํานวน 7 แหง ตอมาไดรับแจงจากโรงพยาบาลวาขอยกเลิกไมเขารวมโครงการ 1 แหง เหลือเขารวมโครงการ 

6 แหง ทางผูรับทุนจึงมีใบเสร็จมาเบิกเพียง 6 แหง เลยทําใหมีวงเงินคงเหลือจากโครงการสนับสนุนดังกลาว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. สนช. ควรตรวจสอบการระบุขอมูลที่สําคัญในเอกสารใหครบถวน ทุกครั้งกอนทําการเบิกจาย  

2. สนช. ควรประมาณการวงเงินโครงการใหเหมาะสมกับโครงการที่เกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะสามารถนําเงินสวนที่

เหลือไปจัดสรรการดําเนินงานในสวนอ่ืนได 

3. สนช. ควรมีการติดตามโครงการที่ครบกําหนดสงมอบงานภายใน 1 สัปดาหนับจากครบกําหนดสงมอบงานใน

แตละงวด เพ่ือทราบเหตุผลที่ทําใหเกิดความลาชาในการทําการเบิกเงินสนับสนุน และไมเปนไปตามที่สัญญาระบุไว 

ดานเงินยืมทดรอง จากการตรวจสอบสัญญาเงินยืมทดรอง พบวา โดยรวมถูกตองตรงตามระเบียบคณะกรรมการ

นวัตกรรมแหงชาติวาดวยการเงินและทรพัยสิน พ.ศ.2553 หมวด 3 รายจาย อยางไรก็ตาม พบขอสังเกตบางประการ 
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ขอสังเกต 

1. จากการตรวจสอบสัญญาเงินยืมตามเอกสารใบสําคัญจายเลขที่ PV-63-02-0133 และ PV63-06-0198 พบวา 

มีการสงคืนเงินยืมลาชาเกินกวาที่ระเบียบกําหนด แตไมมีเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณลาชา ซึ่งสงผลใหการคืนเงินทด

รองไมเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2553 
 

ขอเสนอแนะ  

1. ในกรณีที่มีการคืนเงินยืมทดรองลาชา ควรจัดทําเอกสารชี้แจงทุกฉบับ เพื่อชี้แจงสาเหตุในการคืนเงินยืมไมทัน 

เพ่ือใหการทํางานถูกตองตามระเบียบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. สนช. ควรจะทําการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2553 

แกไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด 3 รายจาย ในกรณีที่ผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมภายในเวลาที่กําหนด ควรมีการ

กําหนดบทลงโทษและบทปรับ สําหรับผูที่คืนเงินยืมไมทันตามกําหนด 

3. สนช. ควรกําชับใหผูยืมเงินยืมทดรองทําเอกสารช้ีแจงทุกฉบับสําหรับกรณีที่ทําการคืนเงินยืมไมทัน เพ่ือใหการ

ทํางานเปนในทิศทางเดียวกัน           

 

2. การประเมินผลการจัดการทรัพยสิน 

การประเมินผลวิธีการจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจางพิจารณาจากขอมูลในทะเบียนคุมสัญญา ป 2563 พบวา

สนช. ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 404 สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง มูลคาทั้งสิ้น จํานวน  429.88 ลานบาท จําแนก

วิธีการจัดซื้อจัดจางไดดังน้ี 

ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจางในป 2563 

หนวย : ลานบาท 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง จํานวนสัญญา รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ 

เฉพาะเจาะจง 332 82.18 146.01 33.96 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 57 14.11 253.63 59.00 

คัดเลือก 14 3.46 26.09 6.07 

ประกาศเชิญชวน 1 0.25 4.15 0.97 

รวม 404 100.00 429.88 100.00 
 

 จากตารางที่ 10 จะเห็นวา ในป 2563 สนช. มีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด จํานวน 332 สัญญา 

คิดเปนรอยละ 82.18 สวนใหญเปนสัญญาจางสถาบันการศึกษาเพื่อดําเนินงานหนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม 

สัญญาจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการอื่น ในขณะที่วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) เปนวิธีการที่มี

จ ํานวนเงินสูงที ่ส ุด จํานวน 253.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.00 สวนใหญเปนสัญญาจางเหมาจัดงานและ

ประชาสัมพันธงาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 
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 ขอสังเกตจากการตรวจนับครุภัณฑ 

1. จากการเขาสังเกตการณตรวจนับครุภัณฑ ชั้น 4 อาคารอุทยานนวัตกรรม และจากรายงานผลการตรวจสอบ

ครุภัณฑและวัสดุคงเหลือประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวามีครุภัณฑที่ไมติดเลขครุภัณฑไดแก ตูใสเอกสาร ตูช้ันวางของ 

โซฟาชุด เครื่องสแกนเนอร ซึ่งไดรับคําชี้แจงวา บางรายการรหัสครุภัณฑมีการหลุดลอก อีกทั้ง บางรายการไมไดมีการติด

เลขทะเบียนเนื่องจากครุภัณฑมาเปนชุด เชน โซฟา เปนตน และบางสวนไมไดมีการตีเลขครุภัณฑตั้งแตแรก ซึ่งจะ

ดําเนินการแกไขตอไป 

2. สนช. ไมมีระเบียบและทะเบียนคุมในการยืมทรัพยสินของสํานักงานฯ ที่ชัดเจน ทําใหทรัพยสินมีที่ตั้งไมตรง

กับทะเบียนคุมทรัพยสิน เชน จากการสุมตรวจนับสินทรัพยระหวางป พบวา เกาอี้ ไมคลอย ถูกหยิบยืมจากชั้นตางๆ เพ่ือ

นําไปจัดงานดานลางอาคารอุทยานนวัตกรรม ซึ่งมีขอสังเกตวา ทางสนช. จะไมมีทะเบียนคุมการยืมทรัพยสินดังกลาว   

ทําใหไมทราบวาทรัพยสินดังกลาวปจจุบันอยูที่ตําแหนงใด และหากทรัพยสินเกิดการสูญหายหรือเสียหาย จะยากแกการ

หาผูรับผิดชอบ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอใหสนช. ควรกําชับใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดูแลและบริหารจัดการสินทรัพยของสํานักงานใหสอดคลองและ

เปนไปตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 113 

โดยเฉพาะการติดรหัสทรัพยสินใหครบถวน 

2. สนช. ควรติดเลขทะเบียนทรัพยสินทุกชิ้น โดยอาจแบงเปนเลขยอยในกรณีเปนชุด เพื่อใหงายตอการติดตาม 

รวมทั้งควรตรวจนับใหครบทุกช้ินที่แยกและอาจใช เครื่องหมาย "/" ในการกําหนดเลขทะเบียนเปนชุด 

3. สนช. ควรมีระเบียบการยืมทรัพยสินของสํานักงานฯ โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน พรอมทั้งทํา

ทะเบียนคุมการยืมทรัพยสินใหครบถวน 

3. การประเมินผลการบรหิารโครงการ  

 สนช. มีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมแกภาคเอกชนในประเทศ โดยเนนการ พัฒนาโครงการ

นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร และการพัฒนาโครงการนวัตกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม เพื ่อยกระดับนวัตกรรม โดย

คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติไดกําหนดระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรม แหงชาติวาดวยการพัฒนาและสนับสนุน

โครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม มีลักษณะการ สนับสนุนใน 2 ลักษณะ ดังน้ี  
 

 1. การสนับสนุนดานวิชาการ  

 เปนการชวยเหลือทางดานวิชาการและการประสานงาน เพื่อพัฒนาและเตรียมการอันนําไปสูการ พัฒนาโครงการ

นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร โดย สนช. ใหการสนับสนุนเงินอุดหนุนตามจํานวนคาใชจายจริง ในรูปของเงินใหเปลาแกผูที่ สนช. 

วาจางหรือเห็นชอบใหผูขอรับการสนับสนุนเปนผูวาจาง 
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 2. การสนับสนุนดานการเงิน  

 เปนการสนับสนุนในรูปแบบของเงินใหเปลาในการดําเนินโครงการนวัตกรรม มี 3 รูปแบบ คือ  

 (2.1) โครงการแปลงเทคโนโลยีเปนทุนเปนการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงิน ใหเปลาในการดําเนิน

โครงการนวัตกรรมที่อยูในระยะของการทดสอบยืนยันความเปนไปไดของเทคโนโลยี ในขั้นตอนของการทําตนแบบ หรือการ

นํารองไปสูผลิตภัณฑหรือธุรกิจ  

 (2.2) โครงการนวัตกรรมดีไมมีดอกเบ้ีย เปนการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกูใน

ระยะเวลาหน่ึงใหแกโครงการนวัตกรรมทีอ่ยูในระยะเริ่มตนของการลงทุนในกระบวนการผลิตจริง :  

 (2.3) โครงการทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม เปนการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของ เงินใหเปลาในโครงการ

นวัตกรรมที่มีลักษณะของการสนับสนุนและพัฒนาโครงการในรูปแบบเครือขายวิสาหกิจ  
 

 ในการประเมินผลการบริหารโครงการสําหรับปงบประมาณ 2563 บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด ไดเลือก

ประเมินผลการบรหิารโครงการ ดังน้ี 
 

 3.1 การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  

 ในป 2563 สนช. อนุมัติงบประมาณใหการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมทั ้งสิ ้น จํานวน 561.83 ลานบาท               

มีรายละเอียดการเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ดังน้ี 

ตารางที่ 11 รายละเอียดการเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 

หนวย : ลานบาท 

รายการ แผน

งบประ

มาณ 

อนุมัติ/ผูกพันยกมา เบิกจาย เงินผูกพันยกไป ยุติโครงการและมีเงิน

คงเหลือสะสม 

โครงการ จํานวน โครงการ จํานวน โครงการ จํานวน โครงการ จํานวน 

เ ง ิ น งบประมาณป  

2563 

153.60  171 219.23 23 19.27 167 195.55 4 4.42 

- โครงการนวัตกรรมป 

2563 

 171 219.23 23 19.27 167 195.55 4 4.42 

เงินผูกพันปกอนยกมา  378 342.60 293 198.51 129 99.66 134 44.57 

- โครงการนวัตกรรมป 

2562 

 189 214.35 143 117.34 108 81.54 37 15.47 

- โครงการนวัตกรรมป 

2561 

 154 107.97 127 71.61 21 18.12 133 18.24 

- โครงการนวัตกรรมป 

2560 

 12 6.74 10 3.48 
- - 

12 3.26 

โ ค ร ง ก า ร ค ู ป อ ง

นวัตกรรม ระยะท่ี 2 

 23 13.54 13 6.08 
- - 

11 7.60 

รวม 153.60  549 561.83 316 217.78 277 295.21 138 48.99 
 



 
 

เรื่องที่ 2 การประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสิน              หนา 18 

  

 จากตารางที่ 11 ในป 2563 สนช. ไดอนุมัติงบประมาณ ใหการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จํานวน 153.60 ลานบาท 

และเงินผูกพันปกอนยกมาจํานวน 342.60 ลานบาท ประกอบดวยเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมป 2560 – 2562 

จํานวน 329.06 บาท และงบโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEsไทยไปสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 งบประมาณไดรับจัดสรรจากเงินคงเหลือสะสมในป 2558 จํานวน 13.54 ลานบาท 
 

 รายละเอียดของการเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ดังนี้  

 1. โครงการนวัตกรรม ป 2563  

 สนช. ไดกําหนดกรอบแผนการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในปงบประมาณ 2563 จํานวน 153.60 ลานบาท 

โดยไดรับอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมไปสูเชิงพาณิชย จํานวน 171 โครงการ มูลคารวม 219.23 ลานบาท 

 โครงการที่ไดรับอนุมัติในป 2563 มีผูขอรับการสนับสนุนขอยุติโครงการ จํานวน 4 โครงการ เปนจํานวนเงิน 

4.42 ลานบาท โดยไมไดจัดทําสัญญาทั้ง 4 โครงการ เปนเงิน 4.42 ลานบาท คงเหลือโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

จํานวน 167 โครงการ เปนจํานวนเงิน 214.81 ลานบาท โดยผูขอรับการสนับสนุนมาจัดทําสัญญาในป 2563 ทั้งสิ้น 

จํานวน 140 โครงการ เปนจํานวนเงิน 175.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.93 ของมูลคาโครงการในป 2563 แตมีการ

เบิกจายเพียง 19.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.79 ของมูลคาโครงการในป 2563  โดยมีโครงการที่ทําสัญญาแลวแตยัง

ไมมีการเบิกจายมากถึง 117 โครงการ เปนจํานวน 140.27 ลานบาท จึงทําใหเงินผูกพันงบประมาณไปดําเนินการในป

ตอไปคอนขางสูง 195.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.20 ของมูลคาโครงการในป 2563 ซึ่งรวมโครงการที่ไดรับอนุมัติ

และยังไมไดทําสัญญาในป 2563 จํานวน 27 โครงการ เปนเงิน 39.58 ลานบาท (รายละเอียดแนบ 1) 
 

 2. โครงการนวัตกรรม ป 2562 

 สนช. ไดกําหนดกรอบแผนการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในปงบประมาณ 2562 จํานวน 240.60 ลานบาท 

โดยไดอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมไปสูเชิงพาณิชย จํานวน 196 โครงการ มูลคารวม 240.39 ลานบาท 

 ป 2562 ยุติโครงการ จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 4.32 ลานบาท และมีการเบิกจายเพียง จํานวน 34 โครงการ  

เปนเงิน 21.72 ลานบาท เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 3.81 ลานบาท ผูกพัน

งบประมาณไปดําเนินการตอในป 2563 จํานวน 189 โครงการ จํานวน 214.35 ลานบาท 

 ป 2563 ผูขอรับการสนับสนุนขอยุติโครงการ จํานวน 11 โครงการ เปนเงิน 11.46 ลานบาท คงเหลือโครงการที่

ดําเนินการในป 2563 จํานวน 178 โครงการ เปนเงิน 202.89 ลานบาท มีการเบิกจายในป 2563 จํานวน 143 โครงการ 

เปนเงิน 117.34  ลานบาท เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 70 โครงการ เปนเงิน 65.11 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 30.38 ของเงินผูกพันปกอนยกมา มีเงินเหลือจาย ที่เบิกจายไมเต็มวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เปนเงิน 4.01 ลานบาท 

และผูกพันงบประมาณไปดําเนินการตอในป 2564 จํานวน 108 โครงการ เปนเงิน 81.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.19 

ของเงินผูกพันปกอนยกมา (รายละเอียดแนบ 2) 
 

3. โครงการนวัตกรรม ป 2561 

สนช. ไดกําหนดกรอบแผนการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในปงบประมาณ 2561 จํานวน 403.67 ลานบาท 

โดยไดอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมไปสูเชิงพาณิชย จํานวน 301 โครงการ มูลคารวม 327.71 ลานบาท 
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ป 2561 ยุติโครงการโดยยังไมไดจัดทําสัญญา จํานวน 18 โครงการ เปนเงิน 9.40 ลานบาท และมีการเบิกจายเพียง 

จํานวน 49 โครงการ เปนเงิน 19.41 ลานบาท เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 5.73 ลานบาท 

ผูกพันงบประมาณไปดําเนินการตอในป 2562 จํานวน 280 โครงการ เปนเงิน 298.90 ลานบาท 

ป 2562 ผูขอรับการสนับสนุนขอยุติโครงการ จํานวน 16 โครงการ เปนเงิน 19.88 ลานบาท คงเหลือโครงการที่

ดําเนินการในป 2562 จํานวน 264 โครงการ เปนเงิน 279.02 ลานบาท มีการเบิกจาย ในป 2562 จํานวน 211 โครงการ 

เปนเงิน 165.74 ลานบาท เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 110 โครงการ เปนเงิน 85.66 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 28.66 ของเงินผูกพันปกอนยกมา มีเงินเหลือจาย ที่เบิกจายไมเต็มวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เปนเงิน 5.31 ลานบาท 

และผูกพันงบประมาณ ไปดําเนินการตอในป 2563 จํานวน 154 โครงการ เปนเงิน 107.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

36.12 ของเงินผูกพันปกอนยกมา 

ป 2563 ผูขอรับการสนับสนุนขอยุติโครงการ จํานวน 10 โครงการ เปนเงิน 8.76 ลานบาท คงเหลือโครงการที่

ดําเนินการในป 2563 จํานวน 144 โครงการ เปนเงิน 99.21 ลานบาท มีการเบิกจายในป 2563 จํานวน 127 โครงการ 

เปนเงิน 71.61 ลานบาท เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 123 โครงการ เปนเงิน 66.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

61.20 ของเงินผูกพันปกอนยกมา มีเงินเหลือจาย ที่เบิกจายไมเต็มวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เปนเงิน 9.48  ลานบาท และ

ผูกพันงบประมาณไปดําเนินการตอในป 2564 จํานวน 21 โครงการ เปนเงิน 18.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.78 ของ

เงินผูกพันปกอนยกมา (รายละเอียดแนบ 3) 

4. โครงการนวัตกรรม ป 2560  

สนช. ไดกําหนดกรอบแผนการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในปงบประมาณ 2560 จํานวน 259.82 ลานบาท 

โดยไดอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมไปสูเชิงพาณิชย จํานวน 160 โครงการ มูลคารวม 202.87 ลานบาท 

ป 2560 ยุติโครงการโดยยังไมไดจัดทําสัญญา จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 4.60 ลานบาท และมีการเบิกจายเพียง 

จํานวน 20 โครงการ เปนเงิน 12.96 ลานบาท เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน 1.17 ลานบาท 

ผูกพันงบประมาณไปดําเนินการตอในป 2561 จํานวน 151 โครงการ เปนเงิน 185.31 ลานบาท  

ป 2561 ผูขอรับการสนับสนุนขอยุติโครงการ จํานวน 18 โครงการ เปนเงิน 29.46 ลานบาท คงเหลือโครงการที่

ดําเนินการในป 2561 จํานวน 133 โครงการ เปนเงิน 155.85 ลานบาท มีการ เบิกจายในป 2561 จํานวน 106 โครงการ 

เปนเงิน 91.15 ลานบาท เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 62 โครงการ เปนเงิน 58.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

31.55 ของเงินผูกพันปกอนยกมา มีเงินเหลือ : จาย ที่เบิกจายไมเต็มวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เปนเงิน 4.90 ลานบาท และ

ผูกพันงบประมาณไปดําเนินการตอ ในป 2562 จํานวน 71 โครงการ เปนเงิน 59.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.27  

ของเงินผูกพันปกอนยกมา  

ป 2562 ผูขอรับการสนับสนุนขอยุติโครงการ จํานวน 9 โครงการ เปนเงิน 10.52 ลานบาท คงเหลือโครงการที่

ดําเนินการในป 2562 จํานวน 62 โครงการ เปนเงิน 49.28 ลานบาท มีการเบิกจายในป 2562 จํานวน 55 โครงการ เปนเงิน 

35.91 ลานบาท เปนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 50 โครงการ เปนเงิน 32.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.73 

ของเงินผูกพันปกอนยกมา มีเงินเหลือจาย ที่เบิกจายไมเต็มวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เปนเงิน 6.63 ลานบาท และผูกพันงบประมาณ

ไปดําเนินการในป 2563 จํานวน 12 โครงการ เปนเงิน 6.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.27 ของเงินผูกพันปกอนยกมา 



 
 

เรื่องที่ 2 การประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสิน              หนา 20 

  

ป 2563 คงเหลือโครงการที่ดําเนินการเพียง จํานวน 12 โครงการ เปนเงิน 6.74 ลานบาท มีการเบิกจาย จํานวน 

3.47 ลานบาท และมีการเงินเหลือจายที่เบิกจายไมเต็มวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เปนเงิน 3.27 ลานบาท ดําเนินการแลวเสร็จ

ในป 2563 (รายละเอียดแนบ 4) 
 

3.2 การติดตามผลการดําเนินโครงการนวัตกรรม 

1. การติดตามผลการดําเนินโครงการนวัตกรรมที่ไดอนุมัติในป 2563 คือ 

โครงการ : นวัตกรรมการเรียนแบบผสมผสานออนไลนสําหรับโรงเรียน ไดรับอนุมัติเมื ่อ 13 เมษายน 2563 

สัญญาลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ไดรับเงินสนับสนุน จํานวน 4.48 ลานบาท ยังไมมี

การเบิกจายทั้งจํานวนและยังอยูในระหวางการดําเนินโครงการ ผลการดําเนินโครงการ บริษัทไดผลตอบรับที่ดีเปนที่นา

พอใจ แตหากโรงเรียนที ่ขาดแคลนอุปกรณคอมพิวเตอรจะสงผลใหระบบการเรียนออนไลนนั ้นเปนไปอยางไมมี

ประสิทธิภาพ  
 

2. การติดตามผลการดําเนินโครงการนวัตกรรมที่ไดอนุมัติในป 2562 

2.1) โครงการ : ระบบสูบนํ้าแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย ไดรับอนุมัติเมื่อ 23 เมษายน 2562 สัญญาลง

วันที ่ 4 มิถุนายน 2562 สิ ้นสุดสัญญาวันที ่ 3 มิถุนายน 2563 ไดรับเงินสนับสนุน จํานวน 1.02 ลานบาท ผูกพัน

งบประมาณ จํานวน 0.42 ลานบาท มีการเบิกจายในป 2563 จํานวน 0.42 ลานบาท ผูขอรับเงินสนับสนุนไดจัดสง

รายงานฉบับสมบูรณแลว ผลการดําเนินโครงการ ผูขอรับเงินสนับสนุนไดทําการติดตั้งระบบสูบนํ้าแบบขั้นบันไดพลังงาน

แสงอาทิตยโดยใชแผนโซลาเซลลแทนการใชพลังงานรูปแบบเดิมใหแกชุมชน ทําใหชุมชนสามารถลดตนทุนดานพลังงาน 
 

2.2) โครงการ : นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนเปนผลิตภัณฑวัสดุกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ไดรับอนุมัติเมื่อ 23 เมษายน 2562 สัญญาลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ไดรับเงิน

สนับสนุน จํานวน 0.47 ลานบาท ผูกพันงบประมาณ จํานวน 0.27 ลานบาท มีการเบิกจายในป 2563 จํานวน 0.27 ลาน

บาท บริษัทไดจัดสงรายงานฉบับสมบูรณแลว ผลการดําเนินโครงการ โครงการดังกลาวมีเจาตลาดรายเดิมเปนเอกชนที่มี

ศักยภาพสูง ทําใหผลผลิตของโครงการยังไมสามารถสูผลิตภัณฑตามทองตลาดได 
 

3. การติดตามผลการดําเนินโครงการนวัตกรรมที่ไดอนุมัติในป 2561 

3.1) โครงการกําจัดขยะชุมชนดวยเทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่นแบบเคลื่อนที่สําหรับชุมชนตําบลปากนํ้า (P11-SC-

61-04-075) เปนโครงการที่ไดรับเงินสนับสนุนภายใตโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” โดยไดรับกรอบวงเงิน

งบประมาณ จํานวน 2.5 ลานบาท จากมูลคาโครงการจํานวน 5.00 ลานบาท โดยมีการเบิกจายจริงทั้งจํานวน คิดเปน

รอยละ 100 จากกรอบงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคโครงการ คือ สรางระบบกําจัดขยะดวยเทคโนโลยีแกสซิฟเคช่ัน

แบบเคลื่อนที่ขนาด 2-3 ตัน ตอวัน และมีผลการดําเนินการตรงตามวัตถุประสงค โดยมีการจัดทําและสงมอบเตาเผาขยะ

จากโครงการดังกลาวใหแกชุมชนตําบลชานุวรรณ เปนที่เรียบรอยแลว และไดทําแบบประเมินความพึงพอใจภายในชุมชน 

จํานวน 149 ราย พบวา ผูที่ทําการประเมินสวนใหญมีความเห็นดวยนอยที่สุดและนอยรวมกันเปนรอยละ 51.30 จากผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด และทางโครงการมีการทําเรื่องการเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการลาชา เนื่องจากโครงการดังกลาว

เปนโครงการที่ทําการขอเงินสนับสนับสนุนจาก 2 หนวยงาน ซึ่งหนวยงานดังกลาวไดมีการดําเนินการลาชาจาก ระเบียบ
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กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทําใหกระบวนการสงงมอบงานตาม

สัญญาจางไมไดครอบคลุมกับระยะเวลาที่ไดรับสนับสนุนจากสนช. หนวยงานที่ทําการใหทุนจึงทําหนังสือขอขยายเวลา

เบิกจายเงินสนับสนุนโครงการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มายังสนช. 
 

3.2) โครงการ โพธิเธียเตอร: โรงมหรสพสรางสรรคเพื่อการตื่นรู (P11-SC-61-06-091) เปนโครงการที่ไดรับเงิน

สนับสนุนภายใตโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” โดยไดรับกรอบวงเงินงบประมาณ จํานวน 1.88 ลานบาท          

จากมูลคาโครงการ จํานวน 3.77 ลานบาท โดยมีการเบิกจายจริงทั้งจํานวน คิดเปนรอยละ 100 จากกรอบงบประมาณ 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการ คือ การจัดทําเนื้อหาและขอมูล จัดทําสื่อภาพยนตประกอบเสียงสําหรับใชในโครงการ และ

ไดผลการทดสอบความพึงพอใจของผูที่รับชมสื่อ โดยมีผลการดําเนินการตามวัตถุประสงค ซึ่งมีการจัดนิทรรศการศิลปะ

ดิจิทัลโบส วัดสุทธิวราราม ในชื่อ “Bodhi Theater โพธิ เธียรเตอร : แกนเดิม เปลือกใหม ของพุทธศาสน” และไดมีการ

รับการประเมินจากผูที่ไดรับชมสื่อจํานวน 270 รายโดยผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
 

3.3) โครงการ Lumio 3D: เครื่องสแกนสามมิติคุณภาพสูงสําหรับการใชงานทางการแพทย (P5228-01-61-01-001) 

เปนโครงการที่ไดรับเงินสนับสนุนภายใตโครงการ “ดานวิชาการ (GPT)” โดยไดรับกรอบวงเงินงบประมาณ 2.00 ลานบาท 

จากมูลคาโครงการจํานวน 3.00 ลานบาท โดยมีการเบิกจายจริงทั้งจํานวน คิดเปนรอยละ 100 จากกรอบงบประมาณ 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการ คือ เพื่อติดตั้งระบบแพลตฟอรมรวมภาครัฐ และไดทดสอบประสิทธิภาพการใชงานระบบฯ 

ในหนวยงานภาครัฐ โดยมีผลการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีการติดต้ัง อบรม เก็บขอมูล และจัดทํารายงาน

สรุปผลโครงการ ในหนวยงานภาครัฐ จํานวน 5 แหง เชน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค เปนตน จํานวน 9 ช้ิน รวมมูลคา 3.20 ลานบาท 
 

3.4) โครงการ QueQ: ระบบบริหารจัดการคิวเพื ่อการปลดลอคขอจํากัดพัฒนาสตารทอัพสู ตลาดภาครัฐ 

(P5227-01-61-11-002) เปนโครงการที่ไดรับเงินสนับสนุนภายใตโครงการ “ดานวิชาการ (GPT)” โดยไดรับกรอบวงเงิน

งบประมาณจํานวน 1.93 ลานบาท โดยมีการเบิกจายจํานวน 1.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.63 จากกรอบงบประมาณ 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการ คือ เพื่อติดตั้งแพลตฟอรมแอปพลิเคชั่น รวมกับการรักษาที่โรงพยาบาล และไดรับการ

ทดสอบประสิทธิภาพการใชงานแพลตฟอรมใหมในหนวยงานภาครัฐ โดยมีผลการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค โดย

การผลิตและติดตั ้งในสถานพยาบาลทั้งหมด 7 แหง เชน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเจาฟาพระยาอภัยภูเบศร 

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ เปนตน จํานวน 7 ช้ิน รวมมูลคา 2.43 ลานบาท 
 

3.5) โครงการ ไดอะเมท: แอปพลิเคชั่นดูแลผูปวยเบาหวานที่บานรวมกับการรักษาที่โรงพยาบาล (P5228-01-

61-11-002) เปนโครงการที่ไดรับเงินสนับสนุนภายใตโครงการ “ดานวิชาการ (GPT)” โดยไดรับกรอบวงเงินงบประมาณ

จํานวน 2.00 ลานบาท จากมูลคาโครงการจํานวน 2.40 ลานบาท โดยมีการเบิกจายจริงทั้งจํานวน คิดเปนรอยละ 100 

จากกรอบงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคโครงการ คือ เพื่อติดตั้งแพลตฟอรมแอปพลิเคชั่นดูแลผูปวยเบาหวานรวมกับ

การรักษาที่โรงพยาบาล และไดผลการทดสอบประสิทธิภาพการใชงานแพลทฟอรมในหนวยงานภาครัฐ 10 แหง โดยมีผล

การดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีการจัดทําแอพพลิเคชั่นลง Apple store และ Play store และมีการจัด

ฝกอบรมเจาหนาที่โรงพยาบาลทั้ง 10 แหง แลว 
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ขอสังเกต 

1. จากการเลือกตรวจสอบผลการดําเนินโครงการนวัตกรรมป 2563 จํานวน 1 โครงการ ป 2562 จํานวน 2 

โครงการ ป 2561 จํานวน 5 โครงการ รวมจํานวน 8 โครงการ พบวา สําเร็จตามวัตถุประสงค 6 โครงการ ประกอบดวย 

1. โครงการ นวัตกรรมการเรียนแบบผสมผสานออนไลนสําหรับโรงเรียน 2. โครงการ ระบบสูบนํ้าแบบขั้นบันไดพลังงาน

แสงอาทิตย 3. โครงการ โพธิเธียเตอร 4. โครงการ Lumio 3D 5. โครงการ QueQ 6. โครงการไดอะเมท สวนที่เหลือ

จํานวน 2 โครงการ ยังไมสําเร็จตามวัตถุประสงค คือ 1. โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนเปนผลิตภัณฑ

วัสดุกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2. โครงการกําจัดขยะชุมชนดวยเทคโนโลยีแกสซิฟเคช่ันแบบเคลื่อนที่สําหรับชุมชน

ตําบลปากน้ํา 

2. โครงการ “นวัตกรรมการเรียนแบบผสมผสานออนไลนสําหรับโรงเรียน” ซึ่งเปนโครงการของป 2563 พบวา 

ผูรับผิดชอบโครงการยังไมมีการเบิกจายเงินตามงวดสัญญา ทําใหมีเงินผูกพันตามสัญญาทั้งจํานวน 
  

ขอเสนอแนะ 

1. สนช. ควรกําชับใหเจาหนาที่ผูติดตามโครงการติดตามผลการดําเนินการ ติดตามโครงการที่ไมสัมฤทธิ์ผล และ

จัดหาแนวทางการแกไข เพ่ือใหโครงการตางๆ บรรลุตามวัตถุประสงค 

2. สนช. ควรกําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติตามสัญญา ขอ 7 ระบุวา ผูรับทุนตองสงรายงานความกาวหนา

การดําเนินโครงการเพื่อประกอบการดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนในแตละงวด โดยเครงครัด รวมถึงกระตุนใหแตละ

โครงการมีความกาวหนาเพื่อใหการเบิกจายเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด และสามารถใชงบประมาณที่ไดรับมาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  

3. ในระหวางป 2563 สามารถดําเนินโครงการไดคอนขางนอย เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ดังนั้น สนช. 

ตองจัดทําแผนรับมือสถานการณฉุกเฉินตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความตอเนื่องและดําเนินการไดตามวัตถุประสงค

และเปาหมายของการดําเนินงานโครงการ 

4. สนช. ควรเก็บรวบรวมและวิเคราะหสาเหตุทั้งหมดของการที่โครงการไมบรรลุวัตถุประสงคและสื่อสารไปยังทั้ง

ผูขอรับทุนและเจาหนาที่ของสนช. เพ่ือใหการดําเนินการโครงการในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3.3 โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ไทยไปสูประชาคมเศษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 

           ที่ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2557 วันที่        

16 กรกฎาคม 2557 อนุมัติหลักการจัดสรรงบประมาณจากเงินสะสมคงเหลือของสนช. จํานวน 500.00 ลานบาท เพื่อให

การสนับสนุนกับผูประกอบการSMEs แบบเงินใหเปลา มีลักษณะการเบิกคาใชจายยอนหลัง (reimbursement) โดย

ผูประกอบการที่ไดรับการสนับสนุนโครงการตามสัญญาจะตองออกคาใชจายโครงการไปกอน แลวจึงนําใบเสร็จรับเงิน 

หรือใบรับรองการจายเงิน หรือหลักฐานอ่ืนๆในการจายชําระเงินมาเบิกคาใชจายกับ สนช. ซึ่งผูประกอบการจะตองมีสวน

รวมในการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนานวัตกรรม 25% ของมูลคาทั้งหมดของโครงการ และจะตองดําเนินโครงการให

แลวเสร็จภายใน 1 – 2 ป 
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โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของSMEs ไทยไปสูประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2 

เปนโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากเงินคงเหลือสะสมจํานวน 500.00 ลานบาท ประกอบดวย เงินสนับสนุน

โครงการคูปองนวัตกรรม ระยะที่ 2 จํานวน 381.00 ลานบาท คาใชจายบริหารโครงการ 65.00 ลานบาท เงินอุดหนุน

คาใชจายรวมพัฒนาใหกับสภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรม จํานวน 54.00 ลานบาท 

รายละเอียดการเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการคูปอง ดังน้ี 

ป 2558 สนช. กําหนดกรอบวงเงินในการใหทุนสนับสนุนผูประกอบการ จํานวน 250 โครงการ เปนเงิน 381.00 

ลานบาท คงเหลือผูกพันงบประมาณไปดําเนินการตอในป 2559 ทั้งจํานวน 

ป 2559 สนช. ไดอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการคูปองนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย จํานวน 213 โครงการ เปนเงิน 

177.76 ลานบาท มีการเบิกจายเพียง จํานวน 14 โครงการ เปนเงิน 6.14 ลานบาท คงเหลือผูกพันงบประมาณไป

ดําเนินการตอในป 2560 จํานวน 374.86 ลานบาท 

ป 2560 มีเงินสนับสนุนโครงการคูปองนวัตกรรมผูกพันยกมา จํานวน 374.86 ลานบาท สนช. ไดอนุมัติสนับสนุน

โครงการคูปองนวัตกรรมสูเชิงพาณิชยเพ่ิมขึ้น จํานวน 177 โครงการ เปนเงิน 176.16 ลานบาท มีผูรับการสนับสนุนขอยุติ

โครงการ จํานวน 70 โครงการเปนเงิน 56.87 ลานบาท และมีเงินคงเหลือสะสม จํานวน 26.63 ลานบาท คงเหลือ

โครงการที่ดําเนินการในป 2560 จํานวน 320 โครงการ เปนเงิน 291.36 ลานบาท มีการเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการ

คูปอง จํานวน 67.24 ลานบาท มีโครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 54 โครงการ เปนเงิน 30.62 ลานบาท มีเงินเหลือ

จายที่เบิกจายไมเต็มวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เปนเงิน 10.75 ลานบาท คงเหลือผูกพันงบประมาณไปดําเนินการตอในป 2561 

จํานวน 266 โครงการ เปนเงิน 213.37 ลานบาท 

ป 2561 มีเงินสนับสนุนโครงการคูปองนวัตกรรมผูกพันยกมา 266 โครงการ เปนเงิน 213.37 ลานบาท มีผูขอรับ

การสนับสนุนขอยุติโครงการ 23 โครงการ เปนเงิน 22.62 ลานบาท คงเหลือโครงการ ที่ดําเนินการในป 2561 จํานวน 

243 โครงการ เปนเงิน 190.75 ลานบาท มีการเบิกจายในป 2561 จํานวน 164 โครงการ เปนเงิน 93.87 ลานบาท       มี

โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 105 โครงการ เปนเงิน 53.80 ลานบาท มีเงินเหลือจายที่เบิกจายไมเต็มวงเงินที่

ไดรับอนุมัติเปนเงิน 8.89 ลานบาท คงเหลือผูกพัน งบประมาณไปดําเนินการตอในป 2562 จํานวน 138 โครงการ เปนเงิน 

87.99 ลานบาท 

ป 2562 มีเงินสนับสนุนโครงการคูปองนวัตกรรมผูกพันยกมา 138 โครงการ เปนเงิน 87.99 ลานบาท มีผูขอรับ

การสนับสนุนขอยุติโครงการ จํานวน 13 โครงการ เปนเงิน 12.89 ลานบาท คงเหลือ โครงการที่ดําเนินการในป 2562 

จํานวน 125 โครงการ เปนเงิน 75.10 ลานบาท มีการเบิกจายในป 2562 จํานวน 92 โครงการ เปนเงิน 49.23 ลานบาท 

มีโครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 102 โครงการ เปนเงิน 47.80 ลานบาท มีเงินเหลือจายที่เบิกจายไมเต็มวงเงินที่

ไดรับอนุมัติ เปนเงิน 12.33 ลานบาท คงเหลือผูกพันงบประมาณไปดําเนินการตอในป 2563 จํานวน 23 โครงการ เปนเงิน 

13.54 ลานบาท  

ป 2563 มีเงินสนับสนุนโครงการคูปองนวัตกรรมผูกพันยกมา 23 โครงการ เปนเงิน 13.54 ลานบาท มีผูขอรับ

การสนับสนุนขอยุติโครงการ จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 4.69 ลานบาท คงเหลือโครงการที่ดําเนินการในป 2563 จํานวน 

18 โครงการ เปนเงิน 8.85 ลานบาท มีการเบิกจายในป 2563 จํานวน 13 โครงการ เปนเงิน 5.94 ลานบาท มีโครงการ
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ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 18 โครงการ เปนเงิน 5.94 ลานบาท มีเงินเหลือจายที่เบิกจายไมเต็มวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เปน

เงิน 2.91 ลานบาท ดําเนินการแลวเสร็จในป 2563 (รายละเอียดแนบ 5) 
 

จากการติดตามผลการดําเนินโครงการคูปองป 2559 และ 2560 จํานวน 2 โครงการ พบวา  

1. โครงการ : ชิ้นสวนบานแบบตอประกอบ บริษัท เรดดี้สเปซ จํากัด สัญญาลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สิ้นสุด

สัญญาวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ไดรับเงินสนับสนุนโครงการ จํานวน 1.50 ลานบาท มีการเบิกจายเรียบรอยแลว บริษัทได

สงรายงานฉบับสมบูรณแลว ผลการดําเนินโครงการ บริษัทประสบปญหาในเรื่องของการผลิต ทําใหบริษัทยังไมสามารถ

ตอยอดสูเชิงพาณิชยได 

2. โครงการ : พัฒนาระบบใหบริการบันทึกและจัดทําบัญชีออนไลน (Accounting Firm on cloud) สัญญาลง

วันที่ 2 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มีนาคม 2561 ไดรับเงินสนับสนุนโครงการ จํานวน 0.98 ลานบาท ผูกพัน

งบประมาณยกมา จํานวน 0.10  ลานบาท มีการเบิกจายในป 2563 จํานวน 0.10 ลานบาท บริษัทไดสงรายงานฉบับ

สมบูรณแลว ผลการดําเนินโครงการ ผลิตภัณฑสามารถใชงานไดจริง ผลิตภัณฑสามารถออกสูเชิงพาณิชยได 

3. โครงการ : Save The Kids สัญญาลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ไดรับเงิน

สนับสนุนโครงการจํานวน 1.15 ลานบาท ผูกพันงบประมาณยกมาทั้งจํานวน การเบิกจายในป 2563 จํานวน 1.15 ลานบาท 

บริษัทไดสงรายงานฉบับสมบูรณแลว ผลการดําเนินโครงการ การรณรงคในเรื่องความปลอดภัยสําหรับเด็กที่ไดรับความ

นิยมมากขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑนวัตกรรมของโครงการ ทําใหสามารถ

ขยายผลสูเชิงพาณิชยได 
 

ขอสังเกต 

 ในป 2563 มี สนช. มีการจายเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาแทกซี่ P0841 จํานวน 135,000 บาท โดยไมไดมีการผูกพัน

จากปกอน เนื่องจากมีการตกเบิก โครงการ "พัฒนาแทกซี่ไทย กาวไกลระดับโลก" สัญญารับทุน เลขที่ C11-CP-60-04-224 

ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 ไดสงหนังสือเพื่อขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ซึ่งไดผานความ

เห็นชอบจากนักพัฒนานวัตกรรม และผูอํานวยการฝายเปนที่เรียบรอยแลว และจายเงินจํานวน 75,000 บาท แลว       

แตภายหลังไดตรวจพบวา เอกสารที่สงขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนน้ันเกิดการตกหลน ทําใหวงเงินที่ทําเรื่องเบิกจายนอยกวา

ที่ขอเบิกจายจริง โดยฝายบริหารและติดตามโครงการ จึงขออนุมัติเบิกจายเงินสนับสนุนโครงการเพิ่มเติม ตามหนังที่    

อว 5701/0221 เปนจํานวนเงิน 135,000 บาท โดยจะใชเงินของงบประมาณป 2563  ซึ่งการเบิกจายเพิ่มเติมดังกลาวไดรับ

อนุมัติจากผูอํานวยการและเบิกจายเงินแลว  
 

ขอเสนอแนะ 

สนช. ควรตรวจทานเอกสารใหเรียบรอยทุกครั้งเพื่อปองกันการตกเบิก หรือเบิกซํ้า และควรกําชับเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบใหตรวจสอบเอกสารโดยละเอียดรอบคอบกอนทําการเบิกจายทุกครั้ง เพื่อปองกันความผิดพลาดจากการ

ปฏิบัติงานและเพ่ือใหเปนไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  

 

 



 
 

เรื่องที่ 2 การประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสิน              หนา 25 

  

4. ขอสังเกตอ่ืนที่ตรวจพบ  

 1. ดานสารสนเทศ 

1) สนช. มีการสํารองขอมูลหลักที่ตัวสํานักงานเอง โดยไมไดมีการสํารองขอมูลไวภายนอกสํานักงาน ซึ่งหากเกิด

เหตุการณที่ทําใหอุปกรณสํารองขอมูลภายในสํานักงานใชงานไมได หรือไดรับความเสียหาย การทํางานของสนช.         

จะหยุดชะงักลงทันที และทางสนช. ยังไมไดนําขอมูลที่ทําการสํารองไวมาทดสอบ โดยไดรับคําชี้แจงจากเจาหนาที่ฝาย

สารสนเทศ ดังน้ี  

(1) ขอมูลของสํานักงานสวนใหญอยูใน Cloud Service ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและไดมาตรฐานระดับสากล 

โดยมีศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) ต้ังอยูในประเทศไทย 3 ศูนยขอมูล จึงไมมีความเสี่ยงในการสํารองขอมูล 

 (2) สวนของขอมูลที่จัดเก็บภายในสํานักงาน ไดมีการสํารองขอมูลแลว แตไมไดสํารองภายนอกสํานักงาน 

เนื่องจากเปนระบบเดิมของสํานักงาน และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุง แกไขใหสามารถใชงานไดที่ Cloud Service 

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(3) การทดสอบขอมูลหลักที่ถูกสํารอง เปนหนาที่ของผูใหบริการ (ISP) ซึ่งเปนเงื่อนไขการใหบริการ ในขอบเขต

งาน (TOR) ตามสัญญาที่ผูใหบริการลงนามกับสํานักงานและสวนของขอมูลที่จัดเก็บภายในสํานักงาน ไดมีการจางเหมา

บริการบํารุงรักษา (MA) บริษัทภายนอกเขามาดูแลซึ่งสามารถแจงใหบริษัท ทดสอบขอมูลหลักที่ถูกสํารองได โดยให

ดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2) พนักงานของสนช. แทบจะไมไดทําการเปลี่ยนแปลงรหัสผานผูใชงานระบบ 
 

 ขอเสนอแนะ 

 1) สนช. ควรเรงแกไขระบบเดิมของสํานักงานเพื่อใหสามารถสํารองขอมูลไวภายนอกสํานักงานได และเพ่ือ

ปองกันการสูญหายของขอมูล 

2. สนช. ควรขอความรวมมือและ/หรือควรกําหนดให ผูใชงานระบบ เปลี่ยน รหัสผานอยางนอย 6 เดือนตอครั้ง 

เพ่ือปองกันไมใหผูอ่ืน/ผูไมเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลได 
 

2. ประกันอัคคีภัย 

สนช. ควรมีการทําประกันอัคคีภัยอาคารอุทยานนวัตกรรมและทรัพยสินอ่ืนที่มีมูลคาสูงเพ่ือคุมครองทรัพยสินที่มี

มูลคาสูงกรณีเกิดเหตุที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความคุมคาในการทําประกันภัย อยางไรก็ตาม จากการสอบถาม

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ไดรับคําตอบวา ตอนน้ีอยูในกําลังอยูในขั้นตอนของการดําเนินการสรรหาบริษัทผูรับประกันภัยราย

ใหม เน่ืองจากบริษัทผูรับประกันภัยรายเดิมยังไมไดมีการสงเอกสารมาให 
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3. การสับเปลี่ยนหนาที่ของเจาหนาที่ 

 จากการสอบถามเจาหนาที่ของสนช. ทราบวา สนช. ยังไมมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของพนักงาน เพราะสนช.    

มีขอบเขตงานที่ชัดเจนและลักษณะงานที่ตองการความชํานาญเฉพาะดานตางๆ  
 

ขอเสนอแนะ 

 สนช. ควรมีการสับเปลี่ยนหนาที่การทํางานของเจาหนาที่ในแผนกตางๆ โดยเฉพาะงานที่สําคัญตามโอกาสและ

ความเหมาะสม เชน งานบัญชีและการเงิน ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่ในระดับตางๆ ไดมีประสบการณที่หลากหลายและ

สามารถเรียนรูงานของสนช. หากมีเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งลาออกหรือหยุดปฏิบัติงานจะไดสามารถปฏิบัติงานแทนกันได

อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการปองกันและตรวจสอบการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่อีกดวย 

 

 

 

 

         (นายศลิปชัย รักษาพล) 

 ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 

วันที่ ………………………. 
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รายละเอียดแนบ 1 
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

รายละเอียดโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน ป 2563 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร

นวัตกรรม 

(1) 2 3 4 5 (6) (7) (8) (9) (10) 

โครงการที่ 

ไดรับอนุมัติ 

โครงการที่ 

ไมขอรับเงิน

สนับสุนน 

(ยกเลิก) 

โครงการท่ี 

ขอรับเงิน

สนับสุนน 

ผลการดําเนินงาน 
โครงการที่ทํา

สัญญาแลว ณ 

31 ต.ค. 63 

โครงการที่

ยกเลิกไมไดทํา

สัญญาภายใน

กําหนด 

โครงการที่ผูกพัน

ไปป 2564 

โครงการที่ทํา

สัญญาในป 

2563 

โครงการที่ทําสัญญาและ

เบิกจายแลว 

โครงการที่ทําสัญญาและเบิกจาย

บางสวน 

โครงการที่ทํา

สัญญาและยังไม

เบิกจาย 

โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เบิก เงินเหลือ โครงการ เบิก ผูกพัน เงินเหลือ โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เงิน 

รวม 171 219.23 4 4.42 167 214.81 140 175.23 - - - 23 19.27 15.69 - 117 140.27 13 19.56 14 20.02 167 195.55 

Covid-P27 : Covid-19 

(โครงการเฉพาะกิจ) 
11 42.21 1 2.00 10 40.21 10 40.21 - - - 3 9.45 4.06 - 7 26.70 - - - - 10 30.76 

D1-S2-P6 : 

โครงการพัฒนา

นวัตกรรมที่จําเปนตอ

การพัฒนาประเทศ 

12 31.40 - - 12 31.40 4 13.65 - - - - - - - 4 13.65 4 9.69 4 8.06 12 31.40 

D1-S2-P7 : 

โครงการสนับสนุน

นวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจ 

95 98.44 2 2.05 93 96.38 78 79.69 - - - 20 9.82 11.63 - 58 58.24 7 8.03 8 8.66 93 86.57 

D2-S1-P1 : 

โครงการสรางความ

เขมแข็งดานนวัตกรรม

เพ่ือสังคมและชุมชน 

36 32.41 - - 36 32.42 33 28.09 - - - - - - - 33 28.09 1 1.03 2 3.30 36 32.42 

D2-S1-P2 : 

โครงการขับเคล่ือน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม 

17 14.77 1 0.37 16 14.4 15 13.59 - - - - - - - 15 13.59 1 0.81 - - 16 14.40 



 
 

เรื่องที่ 2 การประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสิน                                                                                                    หนา 28 

  

รายละเอียดแนบ 2 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

รายละเอียดโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน ป 2562 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตรนวัตกรรม 

1 2 3 4 5 

ผูกพันยกมา 
โครงการท่ี 

ไมขอรับเงินสนับสนุน 
เบิกจายป 2563 

โครงการท่ี 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โครงการท่ีผูกพันไปป 2564 

โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เบิกจาย โครงการ เบิกจาย คงเหลือ โครงการ เบิกจาย คงเหลือ ผูกพัน 

รวม 189 214.35 11 11.46 143 117.34 70 65.12 3.33 108 52.23 0.68 81.54 

D1  นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 126 161.21 5 5.87 93 85.65 44 46.19 2.20 77 39.46 0.20 67.29 

D1-1 แผนงานนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ-

แบบเปด 
87 84.80 3 2.96 68 53.08 33 31.99 1.64 51 21.09 0.20 26.92 

D1-2 นวัตกรรมมุงเปา 20 50.23 1 2.33 11 16.44 1 0.50 - 18 15.94 - 31.46 

D1-3 โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดซ้ือ

จัดจางของตลาดภาครัฐสําหรับวิสาหกิจ

เริ่มตน 

19 26.18 1 0.58 14 16.13 10 13.70 0.56 8 2.43 - 8.91 

D2  นวัตกรรมเพ่ือสังคม 41 34.61 3 3.21 36 21.32 14 8.90 0.16 24 12.42 0.48 9.44 

D2-1 โครงการนวัตกรรมสังคมแบบเปด 17 15.92 - - 17 13.08 7 6.15 0.07 10 6.93 0.43 2.34 

D2-2 โครงการนวัตกรรมสังคมแบบเปด 24 18.69 3 3.21 19 8.24 7 2.76 0.08 14 5.49 0.05 7.11 

D4  โครงสรางพ้ืนฐานนวัตกรรม 22 18.53 3 2.38 14 10.37 12 10.03 0.97 7 0.35 - 4.81 

D4-5 โครงการเสริมสรางศักยภาพดาน

นวัตกรรม (MIND) 
22 18.53 3 2.38 14 10.37 12 10.03 0.97 7 0.35 - 4.81 
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  รายละเอียดแนบ 3 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

รายละเอียดโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน ป 2561 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

    หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตรนวัตกรรม 

1 2 3 4 5 

ผูกพันยกมา 
โครงการท่ี 

ไมขอรับเงินสนับสนุน 
เบิกจายป 2563 

โครงการท่ี 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โครงการท่ีผูกพันไปป 2564 

โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เบิกจาย โครงการ เบิกจาย คงเหลือ โครงการ เบิกจาย คงเหลือ ผูกพัน 

รวม 154  107.97 10 8.76 127 71.61 123 66.08 9.42 21 5.53 0.06 18.12 

S2  สงเสริมนวัตกรรมตลอดหวงโซ

มูลคา 150 104.13 9 7.76 124 69.55 120 64.02 8.64 21 5.53 0.06 18.12 

S2-1 นวัตกรรมในอุตสาหกรรม

เปาหมายแบบมุงเปา 11 19.00 - - 9 9.52 7 6.26 0.50 4 3.26 - 8.98 

S2-2 นวัตกรรมแบบเปด 117 64.85 8 7.38 94 41.24 92 38.97 7.03 17 2.27 0.06 9.14 

S2-3 นวัตกรรมเชิงสังคม 22 20.28 1 0.38 21 18.79 21 18.79 1.11 - - - - 

S3-2 เสริมสรางศักยภาพดาน

นวัตกรรม (MIND) 4 3.84 1 1.00 3 2.06 3 2.06 0.78 - - - - 
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รายละเอียดแนบ 4 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

รายละเอียดโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน ป 2560 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตรนวัตกรรม 

1 2 3 4 5 

ผูกพันยกมา 
โครงการท่ี 

ไมขอรับเงินสนับสนุน 
เบิกจายป 2563 

โครงการท่ี 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โครงการท่ีผูกพันไปป 2564 

โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เบิกจาย โครงการ เบิกจาย คงเหลือ โครงการ เบิกจาย คงเหลือ ผูกพัน 

รวม 12  6.74 - - 10 3.47 12 3.47 3.27 - - - - 

S1 การยกนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี 5    2.42 - - 4 0.99 5 0.99 1.43 - - - - 

S1-1 นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี 2     1.33  - - 1 0.20 2 0.20 1.13 - - - - 

S1-2 พ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร 3     1.09  - - 3 0.79 3 0.79 0.30 - - - - 

S2  สงเสริมนวัตกรรมตลอดหวงโซ

มูลคา 
7    4.32  - - 6 2.48 7 2.48 1.84 - - - - 

S2-1 นวัตกรรมในอุตสาหกรรม

เปาหมาย 
5     2.87  - - 4 1.16 5 1.16 1.71 - - - - 

S2-3 โครงสรางและพัฒนาวิสาหกิจ

ใหม (Startup) 
2 1.45 - - 2      1.32  2 1.32 0.13 - - - - 
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รายละเอียดแนบ 5 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

รายละเอียดเงินสนับสนุนโครงการคูปองนวัตกรรมเพ่ือยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทย ไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะท่ี 2 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ผูกพันยกมา 
โครงการท่ี 

ไมขอรับเงินสนับสนุน 

เบิกจาย 

ป 2563 

โครงการท่ี 

ดําเนินการแลวเสร็จ 
โครงการท่ีผูกพันไปป 2564 

โครงการ เงิน โครงการ เงิน โครงการ เบิกจาย โครงการ เบิกจาย คงเหลือ โครงการ เบิกจาย เงินเหลือ ผูกพัน 

รวมท้ังสิ้น 23 13.54 5 4.69 13 5.94 18 5.94 2.91 - - - - 

รวม 19 12.56 5 4.69 12 5.84 14 5.84 2.03 - - - - 

ธุรกิจชีวภาพ 2 2.03 1 0.98 1 0.50 1 0.50 0.55 - - - - 

อุตสาหกรรมการผลิต 3 1.84 - - 3 1.26 3 1.26 0.58 - - - - 

อุตสาหกรรมชีวการแพทย 6 3.27 1 0.68 5 2.53 5 2.53 0.06 - - - - 

อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 3 1.92 1 1.08 - - 2 - 0.84 - - - - 

ธุรกิจดิจิทัลและบริการ 5 3.50 2 1.95 3 1.55 3 1.55 - - - - - 

รวม 4 0.98 - - 1 0.10 4 0.10 0.88 - - - - 

อุตสาหกรรมเดิม (ไมรวมอาหาร) 3 0.93 - - 1 0.10 3 0.10 0.83 - - - - 

อุตสาหกรรมบริหาร (ทองเท่ียว สื่อสาร 

โทรคมนาคมโลจิสติกส) 

1 0.05 - - - - 1 - 0.05 - - - - 

  

ในป 2563 มีการเบิกเงินตกเบิกในสวนของธุรกิจดิจิทัลและบริการ จํานวน 0.14 ลานบาท ตามบันทึกขอความ ท่ี อว 5701/0221 เรื่องขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมในโครงการ 

“พัฒนาแท็กซ่ีไทย กาวไกลระดับโลก (P0841)” ซ่ึงไมไดผูกพันมาจากป 2562 และไดรับอนุมัติเบิกจายแลวโดยจะใชเงินงบประมาณ ป 2563 
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ภาคผนวก 1 

 

สรุปการติดตามการแกไขตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบในงวดกอน 

สําหรบัป สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ลําดับที ่ ผูรับผิดชอบ ขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติแลว 

อยูระหวาง

นําไปปฏิบัติ 

ไมนําไป

ปฏิบัติ 

1 ฝายบริหาร ใหผู บริหาร สนช. ชี ้แจงขอมูลและความคืบหนาการ

ดําเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ เรื่องระเบียบ

คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยการพัฒนาและ

ถายทอดองคความรู จากการเดินทางไปตางประเทศ 

พ.ศ. 2558 ขอ 6 และการปรับปรุงระเบียบ 

  

 คณะกรรมการฯ  ได  ม ี ก า รยก เล ิ ก ระ เบ ี ยบ

คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติวาดวยการพัฒนา

และถายทอดความรูจากการเดินทางไปตางประเทศ 

พ.ศ. 2558 และใหสนช. ออกประกาศแนวทางการ

พัฒนาและถายทอดองคความรูจากการเดินทางไป

ตางประเทศ ฉบับใหมประกาศ ณ 1 ตุลาคม 2562 

2 ฝายบริหาร พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ

ผิดทางละเมิดตาม พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนเหตุ

ให สนช. ตองเสียหายในกรณี 

1. ความเสียหายจากการยกเลิกการเดินทาง 

2. คาใชจายในการเปลี่ยนบัตรโดยสาร 

   

สนช. มีคําสั่งที่ 51/2563 แตงต้ังคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงแลว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แลว 

และปจจุบันอยูระหวางสอบขอเท็จจริง 
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ลําดับที ่ ผูรับผิดชอบ ขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติแลว 

อยูระหวาง

นําไปปฏิบัติ 

ไมนําไป

ปฏิบัติ 

3 ฝายบริหาร พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพื่อหา

ผูรับผิดทางละเมิดชดใชเงินดังกลาวจากกรณีที่ สนช.

จายคาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง แตตาม TOR ใหผูรับ

จางเปนผู เปนผู จัดการ และใหสนช. กําชับคําสั ่งกับ

เจาหนาที่เกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจเงื่อนไขในสัญญา

และขอตกลงตางๆ เพ่ือปฏิบัติใหถูกตอง  

   

สนช. มีคําสั่งที่ 51/2563 แตงตั้งคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงแลว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แลว 

และปจจุบันอยูระหวางสอบขอเท็จจริง โดยยังไมมี

การแจงเตือนเปนลายลักษณอักษร 

4 ฝายบริหาร ให สนช. ดําเนินการตามพรบ.ระเบียบขาราชการพล

เรือน พ.ศ.2551 เพื่อใหเปนประโยชนในการเบิกจาย

คาใชจ ายการเดินทางไปราชการ ใหสอดคลองกับ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขของระเบียบดังกลาว ทั้งนี้การ

กําหนดเทียบตําแหนง เปนอํานาจของคณะกรรมการ

นวัตกรรมแหงชาติ ตามมาตรา 19 (10) ซึ่งตองกําหนด

ในร ูปแบบของระเบ ียบ ข อบ ังค ับ ประกาศหรือ

ขอกําหนด 

   

อยูในระหวางดําเนินการ 
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ลําดับที ่ ผูรับผิดชอบ ขอเสนอแนะ 

การปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติแลว 

อยูระหวาง

นําไปปฏิบัติ 

ไมนําไป

ปฏิบัติ 

5 ฝายพัสดุ กําชับใหทําตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 

มาตรา 48 (ในสวนการเบิกจายลาชา ตรวจรับงานลาชา 

ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

   

จากการตรวจสอบการเบิกจายพบวายังมีการเบิกเงิน

ลาชาอยู 

6 ฝายบริหาร ให สนช. เร งออกระเบ ียบ ข อบังค ับ ประกาศ หรือ

ขอกําหนด ใหสามารถจายเงินรางวัลไดโดยใหถือเปน

คาใชจายในการจัดงานไดพรอมทั้งกําหนดอัตราการจาย

เพ่ือใหสามารถจายไดโดยชอบตามกฎหมาย 

   

อยูในระหวางดําเนินการ 

7 ฝายพัสดุ ควรใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบติดตามผลการดําเนินงานที่

ไมสามารถสงรายงานฉบับสมบูรณและไมเบิกจายเงิน

ประกันผลการดําเนินงานเพ่ือหาเหตุผล 

   

เจาหนาที่ไดมีการทําหนังสือติดตามโครงการที่สิ้นสุด

สัญญาแตไมสงรายงานฉบับสมบูรณ และไมมีการขอ

เบิกเงินประกันผลงานแลว 

รวม 2 5 0 7 

28.57% 71.43% 0.00% 100% 

 


