
 เอกสารประกอบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
 

รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  

(1) ตัวช้ีวัดสํานักงานฯ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รวม 14 ตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 

(เทียบปี) 
หมายเหตุ 

แผนปี ผล 
แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัดผลผลิต : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม  
1. จ ำนวนผู้เข้ำรบักำรถำ่ยทอดควำมรูแ้ละเรียนรู้ผ่ำนกำรเข้ำรว่ม

กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับ อววน. 
รำย 6,000 7,330 121.17% จำกกำรจัดกิจกรรม NIA Academy เช่น กิจกรรม  

Young Entrepreneur Online camp, 
trainers' LAB mockup class ,Learning 
Station, STEAM4I Valley, อำชีวะสร้ำงสรรค์ 
แปรฝันสู่ธุรกิจ RRR awards 2021เป็นต้น 

2. โครงกำรตำมแผนงำนด้ำนสำรสนเทศวิเครำะห์ โครงกำร 4 4 100.00% 1.กำรพัฒนำระบบวเิครำะห์และตดิตำมกิจกรรม
ผู้ใช้บรกิำร 
2.กำรพัฒนำแพลตฟอรม์ขอ้มลูนวัตกรรม ระยะที่ 3 
3.จัดท ำธรรมภิบำลข้อมูล (Data Governance) 
4.จัดกำรขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกบั 
พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562) 

3. กำรเผยแพร่นวัตกรรมผ่ำนสื่อ 
 

ชิ้นงำน/ครั้ง 7 12 171.43% เผยแพร่เนื้อหำด้ำนนวัตกรรมผ่ำนสื่อ เช่น 
Youth & Development , Innovation for 
Pandemic Effect, MARTech เป็นต้น 

4. พัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำร ระบบ 2 2 100.0% 1.พัฒนำระบบงบประมำณ 
2. พัฒนำโครงสร้ำงระบบบริหำรภำยใน (เฟส 1) 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัดโครงการที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม 
1. เยำวชนและผู้มีบทบำทเกี่ยวข้องที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

อย่ำงเข้มข้น 
รำย 500 514 102.80% จำกกำรจัดกิจกรรมดังนี ้

1. Entrepreneur Development : กลุม่
ผู้บริหำร ผู้น ำองคก์รทั้งภำครฐัเอกชน และ 
กลุ่มผู้ประกอบกำรฐำนเทคโนโลยี   
2. กิจกรรม STEAM4INNOVATOR : กลุ่ม
เยำวชน คนรุน่ใหม ่

2. มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรสนับสนุน
นวัตกรรม 

ล้ำนบำท 2,400 2,900 120.80% มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำร
สนับสนุนนวัตกรรม จ ำนวน 2,899.08 ล้ำนบำท 

3. โครงกำรนวัตกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนฯ 
สำมำรถต่อยอดกำรลงทุน 

โครงกำร 7 11 157.14% 1.นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบ้ีย (4 โครงกำร) 
2. กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมผู้ประกอบกำรไปสู่
แหล่งเงินทุนนอก สนช.  (7 โครงกำร) 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 

ตัวชี้วัดโครงการ 1 : สร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ 
1. วิสำหกจิเริ่มต้นที่ได้รับกำรสนับสนุน ทีม 200 200 100.00% ทีมนกัศกึษำในมหำวทิยำลัยที่ได้รับกำรสนับสนุน

งบประมำณเพือ่พฒันำผลงำนต้นแบบ (Prototype) 
เพือ่ตอ่ยอดไปสูก่ำรสร้ำงธรุกิจจรงิ 

ตัวชี้วัดโครงการ 3 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 

1. ผู้เขำ้ร่วมงำน Startup Thailand รำย 30,000 38,45

4 

128.18% จำกกิจกรรม Startup x Innavation Thailand 
Expo 2021(SITE 2021) ที่จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 15-
18 ก.ย. 64 

2. พื้นที่ที่ได้รับกำรพัฒนำ พื้นที่ 5 5 100.00% 1. ปุณณวิถี  2. เชียงใหม ่
3. ขอนแก่น  4. สงขลำ 
5. เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 
(เทียบปี) 

หมายเหตุ 
แผนปี ผล 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

ตัวชี้วัดโครงการ 1 : พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (ภาคเหนือ) 
1. สำมำรถขยำยธุรกิจทอ้งถิ่นดว้ยกำรใช้นวตักรรมและมยีอดขำย

เพิ่มขึ้น (ประเมินจำกสว่นตำ่งของยอดขำยก่อนและหลังจำกเข้ำ
ร่วมกจิกรรม) ไม่นอ้ยกวำ่ 2 เทำ่ 

เท่ำ 2 3 150.00% ประเมินจำกส่วนต่ำงของยอดขำยก่อนและ
หลังจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 5 บริษัท 
(บจก.พัทธนันท์ คอนซัลติง้, บจก.สไมล์ ไมเกรน
, หจก. เคเอช เอดิชัน่ส์ กรุ๊ป, บจก.เดย์เวริค์ 
(ประเทศไทย), บจก.อมิเมจ เอนจิน) 

ตัวชี้วดัโครงการ 2 : พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

1. สำมำรถขยำยธุรกิจทอ้งถิ่นด้วยกำรใช้นวัตกรรมและมี
ยอดขำยเพิ่มขึ้น (ประเมินจำกสว่นต่ำงของยอดขำยก่อนและ
หลังจำกเข้ำร่วมกิจกรรม) ไม่น้อยกว่ำ 

เท่ำ 2 3 150.00% ประเมินจำกส่วนต่ำงของยอดขำยก่อนและ
หลังจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 5 บริษัท 
(บจก.นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์, บจก.ไทยทิชชูคัลเจอร์ 
อินเตอร์เนชั่นเนล, หจก. ละมุลอนิเตอร์ฟู้ดส,์ 
หจก.ย่ิงยง สมำรท์ บิส, บจก.ลัลน์ลลิต อะกริ 
ฟู๊ดส)์ 

ตัวชี้วดัโครงการ 3 : เสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 
1.กำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรในพื้นที่จงัหวัดชำยแดนใต้ เพือ่
ด ำเนินโครงกำรธุรกิจนวัตกรรม 

โครงกำร 10 18 180.00% ด ำเนินกำรให้กำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนใต้ เพื่อด ำเนินโครงกำรธุรกิจ
นวัตกรรม ประจ ำปี 2564 ณ เดือนสิงหำคม 2564 
จ ำนวนทั้งสิ้น 18 โครงกำร วงเงินสนับสนุน
ประมำณ 18.27 ลบ. 

2. กำรขยำยผลพัฒนำแหล่งชุมชนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนนวัตกรรมกำรทอ่งเที่ยวในพื้นที ่

โครงกำร 2 10 500.00% ด ำเนินกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำน
นวัตกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด จ ำนวน 
10 โครงกำร (นรำธิวำส, ปัตตำนี, ยะลำ) 

(2) ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รวม 6 ตัวช้ีวัด) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนปี ผล 
ร้อยละ 

(เทียบปี) 
หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดที่ 3: จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมที่ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

รำย 200 200 100.00% ทีมนักศกึษำในมหำวิทยำลัยที่ได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อพัฒนำ
ผลงำนต้นแบบ (Prototype) เพื่อต่อ
ยอดไปสู่กำรสร้ำงธุรกิจจริง 

ตัวชี้วัดที่ 5: จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้ผ่ำนกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนกำรเข้ำถึงสื่อในรูปแบบ 
Lifelong Learning 

คน 6,000 7,330 121.17% จำกกำรจัดกิจกรรม NIA Academy เช่น 
กิจกรรม  Young Entrepreneur 
Online camp, trainers' LAB 
mockup class ,Learning Station, 
STEAM4I Valley, อำชีวะสร้ำงสรรค์ 
แปรฝันสู่ธุรกิจ RRR awards 2021เป็น
ต้น 

ตัวชี้วัดที่ 14: มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตที่
เกิดจำกกำรน ำผลงำนวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

ล้ำนบำท 1,000 2,900 289.91% มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจำก
กำรสนับสนุนนวัตกรรม จ ำนวน 
2,899.08 ล้ำนบำท 

ตัวชี้วัดที่ 25 : จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มำใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม รำย 30 47 156.67% จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรของส ำนักงำน
ภำคเหนือ สนช. ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ 27 : มูลค่ำผลกระทบทำงสังคม ชุมชน และคุณภำพชีวิต (ปรับ
ชื่อตัวชี้วัดปรับใหม่) 

ล้ำนบำท 50 102.8 205.68% มูลค่ำผลกระทบทำงสังคม ชุมชน และ
คุณภำพชีวิต จ ำนวน 102.8 ล้ำนบำท 

ตัวชี้วัดที่ 36: ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม และควำมโปร่งใส (ITA) ใน
กำรด ำเนินงำนของ อว. 

คะแนน 86 91.9 106.86% ประเมินโดย ป.ป.ช. 



 เอกสารประกอบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
 

(3) ตัวช้ีวัดตามกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ปี 2564 (รวม 24 ตัวช้ีวัด) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 

(เทียบปี) 
หมายเหตุ 

แผนปี ผล 

P11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Flagship)  
1. วิสำหกิจฐำนนวัตกรรมรำยใหม่และปัจจุบันทั้งส่วนกลำง และภูมิภำคที่

ได้รับกำรทุนสนับสนุนแบบนวัตกรรมแบบมุ่งเป้ำ 
(thematic innovation) 

กิจกำร 6 11 183.33% สนับสนุนโครงกำร 3 เป้ำหมำยส ำคัญ 
ได้แก่ ด้ำนเกษตร กำรแพทย์ และด้ำน
ระบบสำธำรณณสุขของประเทศใน
ภำวะโควิด-19 มูลค่ำรวมประมำณ 
18.72 ลบ. 

2. วิสำหกิจฐำนนวัตกรรมรำยใหม่และปัจจุบันทั้งส่วนกลำง และภูมิภำค 
ที่ได้รับกำรกำรพัฒนำศักยภำพให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนอื่นได้ 

กิจกำร 15 35 233.33% 1.โครงกำร Growth Programs  
จ ำนวน 24 กิจกำร 
2.โครงกำรนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบ้ีย 
จ ำนวน 3 กิจกำร 
3.โครงกำรอิสรำเอล (ติดตำมกิจกรรม 
63, กิจกรรม 64)  
จ ำนวน 3 กิจกำร 
4.กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริม
ผู้ประกอบกำรไปสู่แหล่งเงินทุนนอก 
สนช. (กองทุน) จ ำนวน 5 กิจกำร
   

3.1 นิสิตนักศึกษำ นักธุรกิจ และบุคลำกรภำครัฐและเอกชนเกิดควำม
ตระหนักและรับรู้ทำงด้ำนระบบนิเวศวิสำหกิจฐำนนวัตกรรม 

คน 30,000 48,993 163.31% จำกกำรจัดกิจกรรมดังนี้ 
1.กิจกรรม Startup Thailand 
League Reunion 
2.Facebook Page : Startup 
Thailand League 
3.มหำวิทยำลัยในเครือข่ำยได้จัด
กิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กำรอบรมให้
ควำมรู้ กำรประชำสัมพันธ์กำรจัด
กิจกรรม เป็นต้น 
4.จัดกิจกรรม Startup Thailand 
League Talk 
5.กิจกรรม Startup Thailand 
League รอบ Pitching 

3.2 วิสำหกิจฐำนนวัตกรรมรำยใหม่ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค  
(local startup, deep-tech startup) และผู้ประกอบกำรธุรกิจ
นวัตกรรมขนำดกลำง ขนำดย่อม และขนำดใหญ่ (Innovation-based 
SML) ที่ได้รับกำรส่งเสริม บ่มเพำะและพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

ทีม 200 200 100.00% ทีมนักศึกษำในมหำวิทยำลัยที่ได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อพัฒนำ
ผลงำนต้นแบบ (Prototype) เพื่อต่อ
ยอดไปสู่กำรสร้ำงธุรกิจจริง 

แผนงานที่ 2 : ปรับปรุง พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ ให้เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการ (Ease of Doing Innovation Business) 
1. โครงกำรศึกษำด้ำนนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับ

ระบบนิเวศนวัตกรรม 
โครงกำร 4 4 100.00% 1. กำรพฒันำระบบนิเวศนวัตกรรม

และผู้ประกอบกำรเพื่อยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศไทย (NIDA) 
2. กำรศกึษำประเด็นข้อกฎหมำย
และศักยภำพผู้ประกอบกำรกำร
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ท่องเที่ยวและบรกิำรให้เอื้อตอ่ธรุกจิ
นวัตกรรม (NIDA) 
3. กำรพฒันำมำตรกำรทำง
กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำเพือ่
ยกระดับวิสำหกิจเริ่มต้นที่ดีขึน้
(มสธ) 
4. กำรพฒันำระบบนิเวศนนวัต
กรรมเขิงนโยบำย (ecosystem for 
policy innovation) และกำร
ส่งเสริมนวัตกรเชิงนโยบำย (policy 
entrepreneurship) ในภำครัฐไทย 
(SPP มช.) 

2. องค์กรนวัตกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำรยกระดับศักยภำพด้ำนนวัตกรรม
องค์กร 

องค์กร 300 320 106.67% - 

P13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
แผนงานที่ 3 : พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (Flagship) 
1. ผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคมไปใช้งำนในชุมชนหรือพื้นที่เป้ำหมำย 

 
ผลงำน 70 115 164.29% สนับสนุนกำรพัฒนำผลงำนนวัตกรรม

เพื่อสังคม เช่น ผลงำนเครื่องรีดแครก
เกอร์ข้ำวหอมล้ำนนำบ้ำนสำมขำ จำก 
วิสำหกิจชมุชน จ.ล ำปำง, ต้นแบบ
ฟำร์มเกษตรปลอดภัย "อเีกิ้งฟำร์ม" 
จ.อุบลรำชธำน,ี “PowerSun” 
เครื่องสูบน้ ำหยอดเหรียญโซล่ำเซลล์
เคลื่อนที่เพือ่เกษตรกร ชุมชนบ้ำน
นำสมอ จ.รำชบุรี เป็นตน้ 

2.ผลงำนนวัตกรรมด้ำนสังคมไปใช้งำนในชุมชนหรือพื้นที่เป้ำหมำย 
 

ผลงำน 30 49 163.33% 1.สนับสนุนโครงกำรหมู่บ้ำนนวัตกรรม
เพื่อสังคมจ ำนวน 19 โครงกำร  
2.สนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมเพื่อ
สังคมส ำหรับเมือง จ ำนวน 13 
โครงกำร  
3.สนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมเพื่อ
สังคมรำยสำขำ จ ำนวน 17 โครงกำร  

3.1 กิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 
 

กิจกรรม 3 3 100.00% กิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรมอง
อนำคตในพื้นที่ แม่ฮ่องสอน น่ำน และ
ชัยนำท 

3.2 ผลกำรศึกษำภำพอนำคตของพื้นที่และแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรม
เพื่อสังคมในพื้นที่ 

รำยงำน
กำรศึกษำ 

3 3 100.00% กำรศกึษำภำพอนำคตเชิงพื้นที่ 
(Social Foresight)  
จังหวัดแม่ฮอ่งสอน, น่ำน, ชัยนำท 

 
4.1 รำยงำนกำรประเมินผลกระทบทำงสังคม ในพื้นที่เป้ำหมำย 
 

รำยงำน 1 1 100.00% - 

4.2 หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม  
 

หน่วย 10 12 120.00% - 
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4.3 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม  
 

คน 450 1,010 224.44% จัดโดย สนช. หรอื สนช. รว่มกับ
เครือข่ำยนวัตกรรมเพื่อสังคม โดย
ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน ์

P15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
แผนงานที่ 4 : พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 
4.1 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภำค รำย 1000 1,844 184.00% กำรด ำเนินงำนผ่ำนกิจกรรมกำรสร้ำง

ครือข่ำยในพื้นที่ภูมิภำค กำรสร้ำง 
นวัตกรรุ่นใหม่ในส่วนภูมิภำค รวมถึง
กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ในย่ำนวัตกรรม
กว่ำ 26 กิจกรรม 

4.2 จ ำนวนรูปแบบธุรกิจที่ได้รับกำรพัฒนำหรือจับคู่ธุรกิจ รูปแบบ
ธุรกิจ

นวัตกรรม 

12 48 400.00% ผ่ำนกิจกรรม Brain Power skill 
Activity for Regional Enterprise, 
กำรพัฒนำพื้นที่ทดลองด้ำนนวัตกรรม
ส ำหรับเมือง, กำรใช้ประโยชน์
โครงสร้ำงพื้นฐำน Food Incubation 
Kitchen Playground และ กำร
พัฒนำธุรกิจด้ำนกำรสร้ำงตรำสินค้ำ 

4.3 จ ำนวนธุรกิจนวัตกรรมภูมิภำคที่ได้รับกำรขยำยผลหรือกำรสร้ำงตรำ
สินค้ำให้เป็นที่รู้จัก 

ธุรกิจหรือ
ตรำสินค้ำ 

12 20 166.67% ผ่ำนกิจกรรมประกวดสุดยอดธุรกิจ
นวัตกรรมระดับประเทศ รวมถึงกำร
จ้ำงที่ปรึกษำเข้ำมำบ่มเพำะในกำรท ำ
ธุรกิจผ่ำนกำรเรียนรู้แบบ 
Edutainment 

4.4 กิจกรรมกำรพัฒนำย่ำนนวัตกรรมกำรแพทย์โยธี โครงกำร 5 7 140.00% ได้จำกกิจกรรม เช่น โปรแกรมอบรม 
“YMID Zeedz Medical Innovation 
Program 2021” ร่วมกับเครือรพ.
พญำไทและเครือรพ.เปำโล, โครงกำร 
“YMID CLINIC” คลินิกให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนธุจกิจนวัตกรรมกำรแพทย์และ
สุขภำพ, YMID Medical & Health 
Program for Innovator เปิดเส้นทำง
สู่กำรเป็นนวัตกรด้ำนกำรแพทย์ เป็น
ต้น  

4.5 กำรพัฒนำย่ำนนวัตกรรมในกรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 2 200.00% 1.ย่ำนอำรีย์ 
2. Cybertech กล้วยน้ ำไท 

4.6 กำรพัฒนำย่ำนนวัตกรรมในภูมิภำค พื้นที 3 4 133.33% สวนดอก แม่โจ้ ศรีจันทร์(ขอนแก่น) 
และ บ้ำนฉำง(ระยอง) 

4.7 แพลตฟอร์มบริกำรข้อมูลย่ำนนวัตกรรม แพลตฟอร์ม 1 1 100.00% ABI DATA PLATFORM 

4.8 กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรผู้พัฒนำเมืองนวัตกรรม โครงกำร 2 2 100.00% 1.หลักสูตรผู้บริหำรเมืองนวัตกรรม 
(Chief City Innovation Officer: 
CCIO) 1 โครงกำร 
2. กิจกรรมพัฒนำทกัษะด้ำนเมือง
นวัตกรรมในระดับภูมิภำค 1 
โครงกำร 
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4.9 กลไกและควำมร่วมมือด้ำนเมืองนวัตกรรมเชิงพื้นที่ โครงกำร 2 2 100.00% 1.กรอบควำมร่วมมือกำรพัฒนำย่ำน
นวัตกรรมร่วมกัเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนีเพื่อต่อยอดควำมรวมมือองค
กำรบริหำรในระดับทองถิ่นใน
กรุงเทพมหำนครและเมืองในสหพันธ
สำธำรณรัฐเยอรมนี 
2. กำรพัฒนำและขยำยผลกำรศึกษำ
ดัชนีนวัตกรรมส ำหรับเมืองในจังหวัด 
ระยอง นครรำชสีมำ และขอนแก่น 

P17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ 

แผนงานที่ 5 : โครงการการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นของวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
1. วิสำหกิจฐำนนวัตกรรมรำยใหม่และปัจจุบันทั้งส่วนกลำง และภูมิภำคที่

ได้รับกำรทุนสนับสนุนรูปแบบ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ภำยใต้
โครงกำรนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) 

โครงการ 95 114 120.00% 1. วิสำหกิจฐำนนวัตกรรมรำยใหม่และ
ปัจจุบันในพื้นที่ส่วนกลำง 33 รำย 
2. วิสำหกิจฐำนนวัตกรรมรำยใหม่และ
ปัจจุบันในพื้นที่ส่วนภูมิภำค 81 รำย 

2. วิสำหกิจฐำนนวัตกรรมรำยใหม่และปัจจุบันทั้งส่วนกลำง และภูมิภำคที่
ได้รับกำรทุนสนับสนุนรูปแบบ“นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” 

โครงการ 5 5 100.00% สนับสนุนวิสำหกิจฐำนนวัตกรรมรำย
ใหม่และปัจจุบันทั้งส่วนกลำง และ
ภูมิภำค 
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(4) ตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ปี 2564 ของสํานักงาน ก.พ.ร.  (รวม 13 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วดั  นํ้าหนัก 
ร้อยละ 

ค่าขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

ค่ามาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
ค่าขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

องค์ประกอบที่ 1: ประสิทธิผล   
1.1.1 อันดับความสามารถทางการแขง่ขันด้าน 

Scientific Infrastructure ของประเทศไทย
ตามการจัดอันดับของ IMD ในภาพรวม 

5 อันดับ 39 อันดับ 37 อันดับ 35 อันดับ 38 62.5 312.5 

1.1.2 จํานวนผู้ประกอบการที่เกดิจากการสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถใน
การแขง่ขันในภูมภิาค 

5 43 
ราย 

65 
ราย 

75 ราย 80 ราย 
 

100 500 

1.1.3 จํานวนข้อเสนอแนะ/มาตรการ/นโยบายด้าน
นวัตกรรมที่เสนอคณะกรรมการระดับชาติ 

5 2 เรื่อง  
เพื่อเสนอต่อ

หน่วยงานขบัเคลื่อน 

2 เรื่อง  
และเสนอต่อ

หน่วยงานขบัเคลื่อน
อย่างน้อย  
1 เรื่อง 

2 เรื่อง และเสนอต่อ
หน่วยงานขบัเคลื่อน 

ทั้ง 2 เรื่อง 

2 เรื่อง และเสนอต่อหน่วยงานขบัเคลื่อน 
ทั้ง 2 เรื่อง 

1. กำรสนับสนนุสทิธิประโยชน์ส ำหรบัย่ำนนวัตกรรม 
โครงกำรน ำร่องพืน้ที่ย่ำนนวตักรรมกำรแพทย์โยธี (BOI) 
2. แนวทำงควำมรว่มมอืในกำรพฒันำเครอืข่ำยกำรวจิัย
ด้ำนนวตักรรมศกึษำ (วช.) 

100 500 

1.1.4 ร้อยละของจํานวนเงินทุนที่ให้การสนับสนุน
โครงการ นวัตกรรมเทียบกับเงินทุนที่ได้รับ
อนุมัติในแผนปฏิบตัิการ 

10 ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 98.02 
(งบประมำณ 202.7173 ลบ. 

งบประมำณสนับสนุน 198.7040 ลบ.) 

98.02 980.2 

1.1.5 ความสาํเร็จในการยกระดับศักยภาพ
นวัตกรรมองค์กร (IOP) เป้าหมายจากผลการ
ประเมินปีที่ผ่านมา 

5 10 
องค์กร 

15 
องค์กร 

20 องค์กร 25 องค์กร 100 500 

1.2.1.1 จํานวนวิสาหกิจเริม่ต้นที่ไดร้ับการบ่มเพาะ
และสามารถจัดทาํแผนธุรกิจเริ่มต้น 

5 200  
ทีม 

225  
ทีม 

250 ทีม 200 ทีม 50 250 

1.2.1.2 จํานวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนและสามารถต่อยอดการลงทนุ 

 

5 8 ราย 9 ราย 11 ราย 11 ราย 100 500 
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ตัวชี้วดั  นํ้าหนัก 
ร้อยละ 

ค่าขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

ค่ามาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
ค่าขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

องค์ประกอบที่ 2: ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดําเนินงาน   

2.1.1  ความสามารถในการหารายได้ เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ 

10 19.25  
ล้านบาท 

21.25  
ล้านบาท 

23.25  
ล้านบาท 

4.60 ล้านบาท (ประมาณการ) 
 

0 0 

2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการดาํเนินโครงการ 
(นิลมังกร, startup TH League, ภาคใต้ชายแดน) 

15 ระดับ 1 
(จัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมนิควำมคุม้ค่ำ 

ของแต่ละโครงกำรโดยมี
ประเดน็กำรประเมิน
และชุดขอ้มูลครบถ้วน
ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ก ำหนดและส่งมำยัง
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

ภำยในวันที ่14 ต.ค 64) 

ระดับ 3  
(เข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อ
น ำเสนอผลกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนิน
โครงกำรและได้รับผลกำร
ประเมินเฉลี่ย 75 คะแนน) 

ความคุ้มค่า ระดับ 5  
(เข้ำร่วมกำรประชุมเพื่อ

น ำเสนอผลกำรประเมินควำม
คุ้มค่ำในกำรด ำเนินโครงกำร
และได้รับผลกำรประเมิน

เฉลี่ย 95 คะแนน) 

 

1. นิลมังกร : อยู่ระหวา่งรวบรวมข้อมลูเพื่อ
นําส่ง 
2. STL : อยู่ระหวา่งการรวบรวมเอกสาร 
3. ภาคใตช้ายแดน : ไดข้้อมูลแลว้ 

75 1,125 

2.2 ร้อยละค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรขององค์การ
มหาชน 

5 - ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ

วงเงินรวมฯ ท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ไม่เกินท่ี ครม. กําหนด และ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริง

ไม่สูงกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
การจัดสรรจากสํานัก

งบประมาณ 

ร้อยละค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรเทา่กับ 7.01 
ไม่เกินร้อยละ 30 ตามที่คณะรัฐมนตรกีําหนด 

แต่สูงกวา่งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 

75 375 

องค์ประกอบที่ 3: ศักยภาพขององค์การมหาชน   
3.1.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

เพื่อนําไปใช้สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

10 มีรายชื่อชุดข้อมูลที่
สัมพันธ์กับ

กระบวนการทํางาน
ตามภารกิจที่เลือก 

ชุดข้อมูลมีคําอธิบาย
ข้อมูล (Metadata) 

ท่ีสอดคล้องตาม
มาตรฐานท่ี สพร. 

กําหนด 
(14 รายการ) ทุกชุด
ข้อมูลในกระบวนการ

ทํางาน 

1.มีระบบบัญชีข้อมูล   
2.จัดทําข้อมูลเปิด ท่ีถูกจัด
ในหมวดหมู่สาธารณะ อย่าง

น้อยร้อยละ 50 ของชุด
ข้อมูลเปิดในบัญชีช้อมูล 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะแบบ

เปิดท่ี สพร. กําหนด 

1 ระบบบัญชีข้อมูล และนําข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์ 
http://opendata.nia.or.th/  เพื่อนําไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

100 1,000 

http://opendata.nia.or.th/
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ตัวชี้วดั  นํ้าหนัก 
ร้อยละ 

ค่าขั้นต่ํา 
(50 คะแนน) 

ค่ามาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
ค่าขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
นํ้าหนัก 

3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

10 250 300 350 คะแนน 345.73 
(ค่ำเฉลี่ยของหนว่ยงำนที่ประเมินทั้งหมด 379.27) 

98.78 987.80 

องค์ประกอบที่ 4: การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน   
4.1 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาด้านการ

ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน 

10 50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน ดําเนินการได้ร้อยละ 100 100 1,000 

รวม 100      8,030.50 

 

สรุป: ตามเกณฑ์การประเมินองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ก.พ.ร.  
       กําหนดให้ “องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75.00 – 89.99 คะแนน” เป็นองค์การมหาชนใน “ระดับดี” 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานฯ ประเมินตนเองได้คะแนน 80.30 คะแนน สนช. จึงเป็นองค์กร “ระดับดี” 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.1  การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ประเด็นการประเมิน 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินการ 
ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (15 คะแนน) 
1.1 ทบทวนแผนเพื่อก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และพิจำรณำแผน 5 ปี   
และแผนประจ ำปี (2564) และให้ข้อสังเกต  

 
4 
 

 
 

 
 

1.2 ก ำกับคุณภำพของแผน 4   
1.3 ก ำกับให้เกิดกำรมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน 4   
1.4. ก ำกับให้มีกำรติดตำมรำยงำนผลตำมแผน 3   
2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน) 
2.1 พิจำรณำรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งรำยงำนให้ระบุปญัหำอุปสรรค 

 
5 

 
 

 

2.2 ก ำกับให้มีเบิกจ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น 5   
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน) 
3.1 ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำและทบทวนระเบียบบุคคล 

 
3 

 
 

 

3.2 ก ำกับให้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลในระยะยำว 3   
3.3 ก ำกับให้มีกำรประเมินผู้บริหำรอย่ำงเป็นระบบ 5   
3.4 ก ำกับให้มีกำรประเมินผลเจำ้หน้ำท่ีเพื่อต่อสัญญำจ้ำง 4   
4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน) 
4.1 ก ำกับให้ฝ่ำยบริหำรมีกำรควบคุมภำยใน 

 
2 

 
 

 

4.2 พิจำรณำแผนและผลกำรควบคุมภำยใน 2   
4.3 ก ำกับให้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบมีกำรตรวจสอบภำยใน 2   
4.4 พิจำรณำแผนและผลกำรตรวจสอบภำยใน 3   
5. การบริหารงานทั่วไป (15 คะแนน) 
5.1 ก ำกับให้มีกำรจัดกำรควำมรู้กบัคณะกรรมกำร 

 
2 

 
 

 

5.2 ก ำกับให้มีกำรจัดกำรควำมรู้แก่องค์กร 3   
5.3 ให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรแสดงควำมโปร่งใส 5   
5.4 กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 5   
6. การคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (15 คะแนน) 
6.1 ก ำกับให้องค์กำรมหำชนค ำนึงถึงผู้รับบริกำร 

 
5 

 
 

 

6.2 ก ำกับให้มีช่องทำงกำรร้องเรียน 5   
6.3 ก ำกับให้มีกำรน ำผลควำมพึงพอใจมำใช้ ในกำรพัฒนำงำนบริกำรขององค์กำรมหำชน 5   
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ประเด็นการประเมิน 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินการ 
ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน) 
7.1 ในกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร ร้อยละ 90 ของจ ำนวนกำรประชุม 
มีกรรมกำรเข้ำประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
2 
 

 
 

 

7.2 ก ำหนดให้มีกำรประชุมที่ไมม่ฝี่ำยบรหิำร (ผอ.) อยู่ด้วยอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 2   
7.3 มีกำรประเมินคณุภำพของเอกสำรประกอบกำรประชุม 1   
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน) 
8.1 ก ำกับให้องค์กำรมหำชนด ำเนนิกำรตรงตำมวัตถุประสงค์จดัตั้ง 

 
5 

 
 

 

8.2 ก ำกับให้มีกำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนพร้อมข้อเสนอแนะไปยัง รมว. 5   
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (5 คะแนน) 
9.1 มีกำรประเมินตนเอง ท้ังแบบรำยบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือในรูปแบบอื่น  
เช่น กำรประเมิน 360 องศำ 

 
3 

 
 

 

9.2 มีกำรเปิดเผยผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในท่ีประชุม 2   
รวม 100 100 - 


