
 

วาระที่  3.2 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานฯ รอบ 12 เดือน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61)  

เร่ืองเดิม 
จากการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” เพ่ือ  
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
 เพ่ือให้ส านักงานฯ มีการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561  
ส านักงานฯ จึงได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 4/2561 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561) และ
รวบรวมผลการด าเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดส านักงานฯ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1-4) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
(เทียบปี) แผนปี 

ผล 
(12 เดือน) 

ตัวชี้วัดผลผลิต: สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม (พื้นฐาน)     
1. พัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน  โครงการ 5 5 100.0 
2. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดและเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ราย 5,000 6,127 122.5 
3. จ านวนนโยบาย มาตรการ และกฎหมายทีส่่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์
เรื่อง 1 1 100.0 

ตัวชี้วัดโครงการ: พัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)     
1. พัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม โครงการ 31 31 (54) 100.0 
2. กิจกรรมในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม กิจกรรม 5 10 200.0 
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เรื่อง 1 1 100.0 
4. พัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด โครงการ 19 19 (184) 100.0 
ตัวชี้วัดโครงการ: ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกจิเร่ิมต้นในภูมภิาคชายแดนใต้    
(บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)     
1. โครงการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกจิเริม่ต้นในภูมิภาค

ชายแดนใต ้
โครงการ 10 8 80.0 

2. บ่มเพาะวิสาหกจิเริม่ต้น (Start-up) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต ้ ราย 10 30 300.0 
ตัวชี้วัดโครงการ: พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรูปแบบธุรกิจ    
(บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)     
1. เร่งสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริม่ต้น ราย 100 120 120.0 
2. พัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวสิาหกิจเริม่ต้น ราย 50 98 196.0 
3. พัฒนาย่านนวัตกรรมวสิาหกิจเริ่มต้นและการพัฒนารายอตุสาหกรรม พื้นที ่ 5 5 100.0 
4.  ส่งเสรมิวิสาหกจิเริม่ต้นสู่ตลาดตา่งประเทศ ราย 20 49 245.0 
ตัวชี้วัดโครงการ: ธุรกิจนวัตกรรมเกษตรไทย (บูรณาการศักยภาพการผลิตภาคเกษตร)    
1. โครงการธุรกิจนนวตักรรมเกษตรไทย โครงการ 10 13 130.0 

 



 

ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
แผน 
ทั้งปี 

ผล 
(ปี 61) 

ร้อยละ 
(เทียบปี) 

ตัวชี้วัดที่ 1: จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและ
ผู้ประกอบการใหม่ในจังหวัดชายแดนใต ้

ราย 10 30 300.0 

ตัวชี้วัดที่ 3: จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ไดร้ับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 100 120 120.0 

ตัวชี้วัดที่ 7: มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกดิจากการน า
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 100 2,352 235.2 

ตัวชี้วัดที่ 14: จ านวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น Smart Farmer ราย 10 13 130.0 
ตัวชี้วัดที่ 23: จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรูด้้าน วทน. คน 5,000 6,127 122.5 
ตัวชี้วัดที่ 25: จ านวนนโยบาย มาตรการ และกฎหมายทีส่่งผลต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง 1 1 100.0 

 

การประเมินตนเองตามกรอบการประเมินที่ท าความตกลงไว้กับส านักงาน ก.พ.ร.  
ตามค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราขการ มีก าหนดให้มีการประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบ
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และให้ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าแบบประเมิน
ประสิทธิภาพส าหรับส่วนราชการ ซึ่งแบบประเมินมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการ
ในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล การแก้ปัญหา และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานฯ ได้ด าเนินการท าความตกลงตามกรอบการประเมินองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2561 ตามข้ันตอนที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานใน 4 องค์ประกอบ  

จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบการ
ประเมินฯ และได้จัดท าตารางประเมินตนเอง (ส่วนที่ 1) ตามเกณฑ์การประเมินที่ได้ท าความตกลงไว้กับส านักงาน 
ก.พ.ร. พบว่า ส านักงานฯ มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายในทุกองค์ประกอบที่ประเมิน จัดอยู่ใน “ระดับ
คุณภาพ” สรุปได้ดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน  

หมายเหตุ            
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ) 

1. Functional 
Based 

1.1 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
การด าเนินงาน    

ผลประเมิน 
รายองค์ประกอบ
สูงกว่าเป้าหมาย 
(ร้อยละตัวชีว้ัดที่
ผ่านการประเมิน 

สูงกว่าร้อยละ 67 ) 

1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิ (ล้านบาท) 2,000 2,352  

1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม (ล้านบาท) 100 208.56  

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    

1.2.1  ความส าเร็จในการเพิ่มความสามารถทางการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย 

  
 

1.2.1.1  การด าเนินการตามแผนเพื่อเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศไทย (ร้อยละ) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100  

1.2.1.2  อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน 
Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD (WCY2018) (อันดับ) 

อันดับที่ 
37 

อันดับที่ 
42  

1.2.2  ความส าเร็จของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการบ่มเพาะ 
และการประเมินแผนธุรกิจโดยสามารถด าเนินการจัดตั้ง
ธุรกิจได้  

   

1.2.2.1 ร้อยละของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
หรือวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการ 
บ่มเพาะ และการประเมินแผนธุรกิจ 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
100  

1.2.2.2 ร้อยละของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับการ 
บ่มเพาะ และการประเมินแผนธุรกิจที่ผ่านการอนุมัติ
แผนธุรกิจ โดยสามารถด าเนินการจัดตั้งธุรกิจได้ 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20.8  

1.3 จ านวนข้อเสนอแนะ/มาตรการ/นโยบายด้าน
นวัตกรรมที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง  

1.4 จ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
จากส านกังานฯ สามารถต่อยอดการลงทุน 

5 
โครงการ 

7 
โครงการ  

2. Agenda  
Based 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
   ผลประเมิน 

รายองค์ประกอบ
สูงกว่าเป้าหมาย 
(ร้อยละตัวชีว้ัดที่
ผ่านการประเมิน 

สูงกว่าร้อยละ 67 ) 

2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

100 100  

2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ 100 100  



 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
สรุปผล
ประเมิน  

หมายเหตุ            
(ผลประเมินราย
องค์ประกอบ) 

3.  Area Based -ไม่มี- 
    

4.  Innovation         
    Based 

4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการให้บริการ 

80 85.26  

ผลประเมิน 
รายองค์ประกอบ
สูงกว่าเป้าหมาย 
(ร้อยละตัวชีว้ัดที่
ผ่านการประเมิน 

สูงกว่าร้อยละ 67 ) 

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 96 98.21  

4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน  

4.00 4.32  

4.4 ขอ้เสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน    

โครงการย่านนวัตกรรมในภาคตะวันออก  
(Eastern Innovation Districts) 

- ได้ข้อเสนอโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมภาค
ตะวันออก (โครงการ) 

 
15 

ข้อเสนอ
โครงการ 

15 
ข้อเสนอ
โครงการ 

 

5. Potential 
Based 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร
และบุคลากรแบบก้าวกระโดด    

   

ผลประเมิน 
รายองค์ประกอบ
สูงกว่าเป้าหมาย 
(ร้อยละตัวชีว้ัดที่
ผ่านการประเมิน 

สูงกว่าร้อยละ 67 ) 

5.1.1 Innovation Budget and Finance  (1/1) 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 
100  

5.1.2 Innovative Organization (2/4) 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

50  

5.1.3 การบริหารงานบุคคล (11/13) 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85  

5.1.4 Corporate Identity (3/3) 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 
100  

5.1.5 Governance and Transparency (9/11) 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

82  

5.1.6 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบบุคลากร (1/1) 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 
100  

5.1.7 การพัฒนาสู่ Digital Government (6/7) 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

86  

หมายเหตุ สัญลักษณ์การประเมินผลงาน 
 

รายตัวชี้วัด       หมายถึง ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน) 
                          หมายถึง ผลด าเนินงานต่ ากว่าเปา้หมาย (ไม่ผ่าน) 

รายองค์ประกอบ 
  หมายถึง  ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 ) 
  หมายถึง  ผลการด าเนนิงานเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67) 
  หมายถึง  ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ ากวา่ร้อยละ 50) 



 

โดยการประเมินตามกรอบการประเมินฯ ของส านักงาน ก.พ.ร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ครบ
ขั้นตอน จะประกอบด้วย ผลการประเมินผู้อ านวยการส านักงานฯ (ส่วนที่ 2) และผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานฯ จากส านักงาน ป.ป.ช. (ส่วนที่ 3) 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ส านักงานฯ จึงขอน าเสนอผลการประเมินตนเอง
ตามกรอบการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
น าส่งส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม 
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  

เอกสารประกอบวาระ 
- 

มติที่ประชุม 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

ผู้รับผิดชอบ 
งานงบประมาณและแผนงาน ฝ่ายบริหารองค์กร  
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 


