
 

 
แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (ฉบับที่ 3: Covid-19) 

ตามนโยบายมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 
  
  
 
 
 

 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
24 เมษายน 2563 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 (มีนาคม 2563 ตามมาตรการบรรเทา Covid-19) ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

S1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม
(Strong Innovation System)

S1-1 สร้างความเข้มแข็ง
ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม
และชุมชน

72.00 M

S1-2 ขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่อสังคม

28.75 M

S1-3 ยกระดับการพัฒนา
นวัตกรรมในระดับภูมิภาค

41.00 M

S1-4 นวัตกรรมเชิงพื้นที่ 33.00 M

S1-5 ย่านนวัตกรรม
การแพทย์โยธี

21.00 M

S4: พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม
(Innovative Organization)

S4-1 บริหารจัดการและติดตาม
โครงการนวัตกรรม

6.96 M

S4-2 นวัตกรรมสื่อ 10.00 M

S4-3 ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 6.50 M

S4-4 งานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

18.00 M

S4-5 งานบริหารความต่อเนื่องและ
จัดการคุณภาพ

2.72 M

S4-6 งานจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1.00 M

S4-7 งานบริการจัดการอุทยาน
นวัตกรรม

19.91 M

S4-8 งานบริหารองค์กร 26.95 M

S2: สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
นวัตกรรม (Catalyst for Changes)

S2-1 พัฒนานวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ

30.00 M

S2-2 สนับสนุนนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจ 29.85 M

S2-3 พัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรม
และต่อยอดการลงทุน

19.50 M

S2-4 ตลาดนวัตกรรม 7.00 M

S2-5 ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา

3.30 M

S2-6 พัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ 2.80 M

S2-7 สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม 22.00 M

งบ 63 (ค าขอ สงป.) เงินสะสมใช้ เงินจากแหล่งอ่ืน รวม

งบประมาณ 466.54 M 239.42 M 126.93 M 832.89 M

S3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม
(Nurturing Future Value) 

S3-1 ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้น
ประเทศไทย

65.00 M

S3-2 Startup Thailand & 
Innovation Expo 2020

30.00 M

S3-3 มหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ

63.00 M

S3-4 สถาบันวิทยาการ
นวัตกรรม

37.50 M

S3-5 พัฒนา startup รายสาขา 73.87 M

S3-6 กิจกรรมนวัตกรรมประเทศ
ไทย

17.50 M

วิสัยทัศน:์ องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาต ิเพื่อเพ่ิมคุณค่าที่ยั่งยืน

งบ 63 44.00 M

เงินสะสม 67.50 M

แหล่งอื่น 84.25 M

รวม 195.75 M

งบบุคลากร 

งบ 63 = 35.98 M เงินสะสม = 36.01 M รวม = 72.00 M

เงินคงเหลือเผ่ือฉุกเฉิน

งบ 63 เงินสะสม = 21.77 M รวม = 21.77 M

งบ 63 64.85 M

เงินสะสม 36.60 M

แหล่งอื่น 13.00 M

รวม 114.45 M

งบ 63 224.20 M

เงินสะสม 33.00 M

แหล่งอื่น 29.67 M

รวม 286.87 M

งบ 63 47.50 M

เงินสะสม 44.54 M

รวม 92.04 M



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 (มีนาคม 2563 ตามมาตรการบรรเทา Covid-19) ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

สร้างความเข้มแข็งในระบบนวัตกรรม   (195.75 ล้านบาท)S
1

S1: สร้างความเข้มแข็งในระบบนวัตกรรม

S1-1: สร้างความเข้มแข็งดา้น
นวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน

S1-2: การขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพื่อสังคม

S1-3: ยกระดับการพัฒนา
นวัตกรรมในระดับภูมิภาค

S1-5: ย่านนวัตกรรม
การแพทย์โยธี

S1-4: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที

เป้าหมาย
1.โครงการนวัตกรรมเพื่อ

สังคมแบบมุ่งเป้าที่
ด าเนินการในพื้นที่
เป้าหมาย 30 โครงการ

2.ผลงานนวัตกรรมที่สามารถ
ขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้าน 50
ผลงาน

เป้าหมาย
1.โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม
แบบบเปิดที่ได้รับการ
สนับสนุน 20 โครงการ

2.จ านวนเครือข่ายความร่วมมอื 
10 เครือข่าย

เป้าหมาย
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบนเิวศ

นวัตกรรมในภูมิภาค 19 
กิจกรรม

2. จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 30
ราย

3. ผู้เข้าร่วมระบบนิเวศนวัตกรรม
ในภูมิภาค 1,000 ราย

เป้าหมาย
1. พัฒนาย่านนวตักรรม 2 ย่าน
2. พัฒนาทักษะบุคลากรผู้พัฒนา

เมืองนวัตกรรม 1 หลักสูตร
3. พัฒนานโยบาย และ

แพลตฟอร์มกลางเพื่อให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่นได้เข้าถึงข้อมูลการ
พัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ 2 
โครงการ

เป้าหมาย
1. แผนการบริหารพื้นที่

นวัตกรรมภายในย่าน
นวัตกรรมการแพทย์โยธี 2
โครงการ

2. กิจกรรมบ่มเพาะและพฒันา
วิสาหกิจเร่ิมต้นด้านเทคโนโลยี
เชิงลึก 4 กิจกรรม

3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 4 กิจกรรม

4. พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง
เพื่อให้บริการข้อมลูย่าน
นวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก: อ ำพล /คุณำวุฒิ / เฉลิมพงษ/์ชำญวิทย์ /อัจฉรำพรรณ

งบ 63 16.50 M

เงินสะสม -

แหล่งอื่น 55.50 M

รวม 72.00 M

งบ 63 -

เงินสะสม -

แหล่งอื่น 28.75 M

รวม 28.75 M

งบ 63 6.50 M

เงินสะสม 34.50 M

แหล่งอื่น -

รวม 41.00 M

งบ 63 -

เงินสะสม 33.0 M

แหล่งอื่น -

รวม 33.00 M
งบ 63 21.0 M

เงินสะสม -

แหล่งอื่น -

รวม 2100 M



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 (มีนาคม 2563 ตามมาตรการบรรเทา Covid-19) ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม  (114.45 ล้านบาท)S
2

S2: สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

S2-2: สนับสนุน
นวัตกรรมเชิง

เศรษฐกิจ

S2-1: พัฒนา
นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ

S2-3: พัฒนา
ศักยภาพธุรกิจ

นวัตกรรมและต่อยอด
การลงุทน

S2-4: นวัตกรรม
ตลาด

เป้าหมาย
1.โครงการนวัตกรรมที่
ได้รับการพัฒนาและ
สนับสนุน 120 
โครงการ

2.วิสาหกิจเริ่มต้น
อบรมการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรม 
(ชายแดนใต้) 10 
ราย

เป้าหมาย
1.โครงการนวัตกรรม

แบบ
มุ่งเป้าที่ได้รับการ
สนับสนุน 15
โครงการ

2.กิจกรรมแสวงหาความ
ร่วมมือในการพัฒนา
โครงการ 4 กิจกรรม

เป้าหมาย
1.เอกสารน าเสนอข้อมูล

ธุรกิจของผู้ประกอบการ
ต่อแหล่งทุน 7 ฉบับ

2.บ่มเพาะและพัฒนา
ผู้ประกอบการให้
สามารถต่อยอดธุรกิจสู่
แหล่งทุนอื่น 5 โครงการ

3. การเร่งรัดเติบโต
วิสาหกิจเร่ิมต้นด้าน
เทคโนโลยีอาหาร 8 ราย

เป้าหมาย
1.สินค้านวัตกรรม

ที่ออกสู่ตลาด 
ต่างประเทศ 
4 ตราสินค้า

2.กิจกรรมส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 2
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก: อุกกฤช /นิมิต /สุรอรรถ / ธีระ /ศิรประภา /วลัยรัชต /ชัยธร

S2-7: สถาบันการมอง
อนาคตนวัตกรรม

S2-6: วิเทศนวัตกรรม

เป้าหมาย
1.กิจกรรมความร่วมมอืกบั

เครือข่ายหน่วยงาน
พันธมิตรระดับสากล 3
กิจกรรม

2.กิจกรรมเสริมสร้างความ
ร่วมมือและถ่ายทอดองค์
ความรู้กับนักลงทุน 1
กิจกรรม

3.กิจกรรมเชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์เครือข่าย
ต่างประเทศเพื่อศักยภาพใน
ระดับสากล 3 กิจกรรม

เป้าหมาย
1. กิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพด้านอนาคต
ศาสตร์ 7 ครั้ง

2. โครงการศึกษาแนวโน้ม
ความเปลี่ยนแปลง 3 เร่ือง

3. ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ
และข้อมูลเพื่องานเชิงกล
ยุทธ์ 10 องค์กร

S2-5: ส่งเสริม
โครงสร้างพ้ืนฐาน IP

เป้าหมาย
1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู

ทรัพย์สินทางปัญญา 1
ฉบับ

2.กิจกรรมส่งเสริมความ
ตระหนักทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 5
ครั้ง

3.กิจกรรมพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งเครือขา่ย 3
ครั้ง

งบ 63 30.0M

เงินสะสม -

แหล่งอื่น -

รวม 30.0M

งบ 63 29.85M

เงิน
สะสม

-

แหล่ง
อื่น

-

รวม 29.85M

งบ 63 5.0M

นอกงบ 14.50 M

แหล่งอื่น -

รวม 19.50M

งบ
63

-

นอก
งบ

7.0M

แหล่ง
อื่น

-

รวม 7.0M

งบ 63 -

นอกงบ 3.3M

แหล่งอื่น -

รวม 3.3M

งบ 63 -

นอกงบ 2.80 M

แหล่งอื่น -

รวม 2.80 M

งบ 63 -

นอกงบ 9.00M

แหล่งอื่น 13.00M

รวม 22.00M



เป้าหมาย
1.ผู้ประกอบการฐานนวตักรรม 3 ราย
2.องค์กรที่ได้รับการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม 10 

ราย
3.แพลตฟอร์มเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนา

ความสามารถทางนวตักรรม 1 ระบบ
4.พัฒนาหลักสูตรทางด้าน deep technology 

ร่วมกับเครือข่าย 2 หลักสูตร
5.หลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมจาก

ภาครัฐและเอกชน1หลักสูต / 1กิจกรรม
6.หลักสูตรและเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR ที่

พร้อมเผยแพร่ 2 หลักสูตร
7.เยาวชนรับรู้กิจกรรม STEAM4INNOVATOR 

และเข้าถึงส่ือที่ผลิตและเผยแพร่ 10,000 คน
8.เยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างเขม้ขน้ 200 คน

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 (มีนาคม 2563 ตามมาตรการบรรเทา Covid-19) ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (286.67 ล้านบาท)S
3

S3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก: ปริวรรต/ ปัทมำวด/ี ปุญชรัสมิ/์ มณฑำ/ กนช

S3-1: ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้น
ประเทศไทย

S3-2: สถาบันวิทยาการนวัตกรรม S3-3: พัฒนา Startup
รายสาขา (Deep Tech)

เป้าหมาย
1.พัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางวิสาหกิจ

เร่ิมต้นระดับโลก 5 พื้นที่
2.วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการ

สนับสนุนออกสู่ตลาด
ต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน
20 ราย

เป้าหมาย
1.วิสาหกิจที่ใช้เทคโนโลยี

ขั้นสูงได้รับการบ่มเพาะ
20 ราย

2.บุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพระบบ
วิสาหกิจเริ่มต้น 40 ราย

3.สมุดปกขาวระบบนิเวศ
วิสาหกิจเริ่มต้น 2 เล่ม

S3-4: กิจกรรม
นวัตกรรมประเทศไทย

เป้าหมาย
1. จัดประกวดรางวัล

นวัตกรรม 10 
รางวัล

2. กิจกรรมสื่อสาร
สร้างแบรนด์
นวัตกรรมประเทศ
ไทย 4 ครั้ง

S3-2: งาน Startup 
Thailand & 

Innovation Expo 
2020

เป้าหมาย
1. ผู้เข้าร่วมงาน 

Startup Thailand x 
Innovation 
Thailand Expo 
2020 จ านวน 
30,000 คน

เป้าหมาย
1.วิสาหกิจเริ่มต้นที่

ได้รับการสนับสนุน 
250 ทีม

S3-2: มหาวิทยาลยั
แห่งการประกอบการ

งบ 63 65.00 M

เงินสะสม -

รวม 65.00 M
งบ
63

30.00

เงิน
สะสม

0 M

รวม 30.00 M

งบ 63 53.00 M

เงิน
สะสม

10.00 M

รวม 63.00 M

งบ 63 10.00 M

เงินสะสม 27.50 M

รวม 37.50 M

งบ 63 54.20 M

เงิน
สะสม

-

แหล่ง
อื่น

19.67 M

รวม 73.87 M

งบ
63

12.00 M

เงิน
สะสม

5.50 M

รวม 17.50 M



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 (มีนาคม 2563 ตามมาตรการบรรเทา Covid-19) ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม (92.04 ล้านบาท)S

4

S4: พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม

S4-1: งานบริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

S4-2: บริหารความ
ต่อเนื่องและจัดการ

คุณภาพ

S4-3: บริหารจัดการผู้
มีศักยภาพสูง

S4-4: งานบริหาร
องค์กร

S4-5: งานบริหาร
จัดการอุทยาน

นวัตกรรม

เป้าหมาย
1. การพัฒนาบริการ

สารสนเทศรูปแบบ
ใหม่ 2 ระบบ

2.การเช่ือมโยงระบบ
ข้อมูลบริการกับข้อมูล
ปฏิบัติงานภายใน
องค์กร 2 แหล่งข้อมูล

3.รายงานความมั่นคง
ปลอดภัยบริการ
สารสนเทศบริการ 
5 รายงาน

เป้าหมาย
1.แผน และรายงาน

ผลการควบคุม
ภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
แผนการป้องกันการ
ทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมภายใน
องค์กร

2. ผลการด าเนินงาน
บริหารความ
ต่อเนื่องภายใน 

เป้าหมาย
1. ตัวแบบเส้นทาง

ความก้าวหนา้ของแต่
ละต าแหน่ง (Career 
Model)

2.แผนการพัฒนาผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง 
(Successor) และ 
แผนการพัฒนาผู้มี
ศักยภาพสูง

เป้าหมาย
1.พัฒนาระบบ

สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
ภายในองค์กร 2
ระบบ

2.จัดท าคู่มือด้าน
ระเบียบ /
กฎหมาย 4 ฉบับ

เป้าหมาย
1.ปรับปรุงอาคาร

อุทยานนวัตกรรม 1
งาน

2.ผลการประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้บริการ
อาคารร้อยละ 80

3.โครงการคัดแยกขยะ 
1 โครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก: ภคพงศ์/ กฤษกร/ อาศยา/ ศักดิ์ชัย/ กัญญาณัฐ/ ณัฐรดา/ ธันย์สิตา/ วศวรรณ

S3-1: งาน
สื่อสารนวัตกรรม

เป้าหมาย
1.การพัฒนาเนื้อหา

และองค์ความรู้
นวัตกรรม 3
เนื้อหา

2.การออกแบบและ
สร้างสรรค์สื่อ 80
ผลงาน

3.การเผยแพร่ผ่าน
สื่อใหม่และสื่อเก่า
12 ประเด็น

S3-1: งาน
ประชาสัมพันธ์และ

การสื่อสาร

S3-1: งานบริหารจัดการ
และติดตามโครงการ

นวัตกรรม

เป้าหมาย
1.รายงานผลการควบคุมบริหาร

จัดการโครงการนวัตกรรม 12 
รายงาน

2.รายงานผลติดตามรายงานราย
ไตรมาสโครงการนวัตกรรม 4
รายงาน

3.รายงานผลการประเมินมูลค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกจิและ
สังคม 2 รายงาน

4.รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ของโครงการนวัตกรรมที่ไม่
สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
ได้  1 รายงาน

เป้าหมาย
1.กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารภ40 
กิจกรรมการเผยแพร่
ผ่านสื่อใหม่และสื่อ
เก่า 12 ประเด็น

2.โครงการผลิตสื่อ
ส าหรับใช้ในการระชา
สัมพันธ์ 2 โครงการ

3.รายงานผลประเมิน
การเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสาร 1 รายงาน

งบ 63 -

เงินสะสม 6.96 M

รวม 6.96 M

งบ 63 6.50
M

เงิน
สะสม

3.50
M

รวม 10.00
M

งบ 63 5.0M

เงิน
สะสม

1.5M

รวม 6.5M

งบ
63

14.14
M

เงิน
สะสม

3.86M

รวม 18.0M

งบ 63 -

เงิน
สะสม

2.72
M

รวม 2.72 
M

งบ 63 -

เงิน
สะสม

1.00 
M

รวม 1.00 
M

งบ 63 4.91M

เงิน
สะสม

15.0M

รวม 19.91M

งบ
63

16.95
M

เงิน
สะสม

10.0M

รวม 26.95
M



รหัสงบประมาณ- แผนปฏิบัติการ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ฉบับท่ี 3: Covid-19)

No.

(1)

No.

(2)

No.

(3)

ช่ือโครงการ S D CODE รวม

(กนช. 24/04/63)

(ปรับคร้ังท่ี 3-ใหม่)

 งบ 63  วงเงินสะสม  เงินจากแหล่งอ่ืน  หมายเหตุ/ ค าช้ีแจง

832,898,670          466,547,000        239,419,510         126,932,160           

1 1 1 S1-1 โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน S1 D2 D2-S1-P1 72,000,000            16,500,000          -                     55,500,000             

1.1 1.1 1.1 S1-1.1 หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม S1 D2 D2-S1-P1-1 16,500,000            16,500,000          -                     -                        

1.1-1 1.1-1 S1-1.1.1 หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม (PMU) S1 D2 D2-S1-P1-2 40,500,000            -                     -                     40,500,000              

1.2 1.2 1.2 S1-1.2 นวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน (PMU) S1 D2 D2-S1-P1-3 15,000,000            -                     -                     15,000,000              

2 2 2 S1-2 โครงการขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคม S1 D2 D2-S1-P2 28,753,600            -                     -                     28,753,600             

2.1 2.1 2.1 S1-2.1 นวัตกรรมเพ่ือสังคมรายสาขา (PMU) S1 D2 D2-S1-P2-1 18,000,000            -                     -                     18,000,000              

2.2 2.2 2.2 S1-2.2 เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม (PMU) S1 D2 D2-S1-P2-2 10,753,600            -                     -                     10,753,600             

3 3 3 S1-3 โครงการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค (Regional) S1 D4 D4-S1-P3 41,000,000            6,500,000            34,500,000          -                       

3.1 3.1 3.1 S1-3.1 การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรม S1 D4 D4-S1-P3-1 10,500,000            6,500,000            4,000,000            -                       

3.2 3.2 3.2 S1-3.2 การสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมาย S1 D4 D4-S1-P3-2 15,500,000            -                     15,500,000          -                       

3.3 3.3 3.3 S1-3.3 การขยายผลธุรกิจนวัตกรรม S1 D4 D4-S1-P3-3 15,000,000            -                     15,000,000          -                       

4 4 4 S1-4 โครงการนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี (ABI) S1 D4 D4-S1-P4 33,000,000            -                     33,000,000          -                       ปรับลด เงินสะสม 7.0 ลบ. (กลับไปท่ีเงินสะสม สนช.)

4.1 4.1 4.1 S1-4.1 การพัฒนาย่านนวัตกรรม S1 D4 D4-S1-P4-1 20,000,000            -                     20,000,000          -                       ปรับลด เงินสะสม 5.0 ลบ.

4.2 4.2 4.2 S1-4.2 การพัฒนาผู้พัฒนาเมืองนวัตกรรม S1 D4 D4-S1-P4-2 6,000,000             -                     6,000,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 2.0 ลบ.

4.3 4.3 4.3 S1-4.3 การพัฒนาดัชนีหรือแพลตฟอร์มกลางพ่ือบริหารข้อมูลฯ S1 D4 D4-S1-P4-3 7,000,000             -                     7,000,000            -                       

5 5 5 S1-5 โครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี  (YMID) S1 D4 D4-S1-P5 21,000,000            21,000,000          -                     -                       ปรับลด งปม. 9.0 ลบ. โอนไปท่ีโครงการ 27

5.1 5.1 5.1 S1-5.1 การพัฒนาแผนการบริหารพ้ืนท่ีนวัตกรรม S1 D4 D4-S1-P5-1 5,000,000             5,000,000            -                     -                       ปรับลด งปม. 1.0 ลบ.

5.2 5.2 5.2 S1-5.2 การบ่มเพาะและพัฒนา Deep Tech Startup S1 D4 D4-S1-P5-2 3,000,000             3,000,000            -                     -                       ปรับลด งปม. 3.0 ลบ.

5.3 5.3 5.3 S1-5.3 การพัฒนาบุคลากรส่งเสริมและพัฒนาย่านนวัตกรรม S1 D4 D4-S1-P5-3 3,000,000             3,000,000            -                     -                       ปรับลด งปม. 3.0 ลบ.

5.4 5.4 5.4 S1-5.4 การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางด้านข้อมูล S1 D4 D4-S1-P5-4 10,000,000            10,000,000          -                     -                       ปรับลด งปม. 2.0 ลบ.

รวม 5 โครงการ S1 195,753,600          44,000,000          67,500,000          84,253,600             

6 6 6 S2-1 โครงการพัฒนานวัตกรรมท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ S2 D1 D1-S2-P6 30,000,000            30,000,000          -                     -                       ปรับลด งปม. 20.0 ลบ. โอนไปท่ีโครงการ 27

6.1 6.1 6.1 S2-6.1 แสวงหาและพัฒนาโครงการ S2 D1 D1-S2-P6-1 5,000,000             5,000,000            -                     -                        

6.2 6.2 6.2 S2-6.2 สนับสนุนโครงการนวัตกรรม S2 D1 D1-S2-P6-2 25,000,000            25,000,000          -                     -                       ปรับลด งปม. 20.0 ลบ.

7 7 7 S2-2 โครงการสนับสนุนนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจ S2 D1 D1-S2-P7 29,853,300            29,853,300          -                     -                       

7.1 7.1 7.1 S2-7.1 การพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม-ภาคเหนือ S2 D1 D1-S2-P7-1 2,126,000             2,126,000            -                     -                       

7.2 7.2 7.2 S2-7.2 การพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S2 D1 D1-S2-P7-2 1,119,500             1,119,500            -                     -                       

7.3 7.3 7.3 S2-7.3 การพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม-ภาคใต้ S2 D1 D1-S2-P7-3 1,054,000             1,054,000            -                     -                       

7.4 7.4 7.4 S2-7.4 การพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม-ส่วนกลาง S2 D1 D1-S2-P7-4 4,950,500             4,950,500            -                     -                       

7.5 7.5 7.5 S2-7.5 การประชุมและกล่ันกรองโครงการ S2 D1 D1-S2-P7-5 750,000                750,000              -                     -                       

7.6 7.6 7.6 S2-7.6 การพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม-ภาคใต้ชายแดน S2 D1 D1-S2-P7-6 19,853,300            19,853,300          -                     -                        

รวมท้ังส้ิน



รหัสงบประมาณ- แผนปฏิบัติการ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ฉบับท่ี 3: Covid-19)

No.

(1)

No.

(2)

No.

(3)

ช่ือโครงการ S D CODE รวม

(กนช. 24/04/63)

(ปรับคร้ังท่ี 3-ใหม่)

 งบ 63  วงเงินสะสม  เงินจากแหล่งอ่ืน  หมายเหตุ/ ค าช้ีแจง

8 8 8 S2-3 โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน S2 D1 D1-S2-P8 19,500,000            5,000,000            14,500,000          -                       

8.1 8.1 8.1 S2-8.1 พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ S2 D1 D1-S2-P8-1 6,000,000             5,000,000            1,000,000            -                       

8.2 8.2 8.2 S2-8.2 นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบ้ีย S2 D1 D1-S2-P8-2 300,000                -                     300,000              -                       

8.3 8.3 8.3 S2-8.3 พัฒนาศักยภาพ Startup สู่การลงทุน S2 D1 D1-S2-P8-3 3,100,000             -                     3,100,000            -                       

8.4 8.4 8.4 S2-8.4 บ่มเพาะ/เร่งรัด ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) S2 D1 D1-S2-P8-4 10,100,000            -                     10,100,000          -                       

9 9 9 S2-4 โครงการตลาดนวัตกรรม S2 D4 D4-S2-P9 7,000,000             -                     7,000,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 1.0 ลบ. (กลับไปท่ีเงินสะสม สนช.)

9.1 9.1 9.1 S2-9.1 Product Catalog S2 D4 D4-S2-P9-1 500,000                -                     500,000              -                       

9.2 9.2 9.2 S2-9.2 I-mart Domestic S2 D4 D4-S2-P9-2 2,000,000             -                     2,000,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 1.0 ลบ.

9.3 9.3 9.3 S2-9.3 I-mart International S2 D4 D4-S2-P9-3 4,000,000             -                     4,000,000            -                       

9.4 9.4 9.4 S2-9.4 Market Capability S2 D4 D4-S2-P9-4 500,000                -                     500,000              -                       

10 10 10 S2-5 โครงการส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) S2 D4 D4-S2-P10 3,300,000             -                     3,300,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 0.2 ลบ. (กลับไปท่ีเงินสะสม สนช.)

10.1 10.1 10.1 S2-10.1 IP Awareness S2 D4 D4-S2-P10-1 1,200,000             -                     1,200,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 0.2 ลบ.

10.2 10.2 10.2 S2-10.2 IP Community S2 D4 D4-S2-P10-2 1,050,000             -                     1,050,000            -                       

10.3 10.3 10.3 S2-10.3 IP Landscape S2 D4 D4-S2-P10-3 1,000,000             -                     1,000,000            -                       

10.4 10.4 10.4 S2-10.4 IP Valuation S2 D4 D4-S2-P10-4 50,000                  -                     50,000                -                       

11 11 11 S2-6 โครงการพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ S2 D5 D5-S2-P11 2,800,000             -                     2,800,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 2.2 ลบ. (กลับไปท่ีเงินสะสม สนช.)

11.1 11.1 11.1 S2-11.1 G2G S2 D5 D5-S2-P11-1 1,300,000             -                     1,300,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 0.7 ลบ.

11.2 11.2 11.2 S2-11.2 G2I S2 D5 D5-S2-P11-2 500,000                -                     500,000              -                       ปรับลด เงินสะสม 0.5 ลบ.

11.3 11.3 11.3 S2-11.3 G2S S2 D5 D5-S2-P11-3 1,000,000             -                     1,000,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 1.0 ลบ.

12 12 12 S2-7 โครงการสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) S2 D5 D5-S2-P12 22,000,000            -                     9,000,000            13,000,000             ปรับลด เงินสะสม 3.0 ลบ. (กลับไปท่ีเงินสะสม สนช.)

12.1 12.1 12.1 S2-12.1 การพัฒนาศักยภาพด้านอนาคตศาสตร์ S2 D5 D5-S2-P12-1 5,000,000             -                     5,000,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 1.0 ลบ.

12.2 12.2 12.2 S2-12.2 การศึกษาแนวโน้มความเปล่ียนแปลง S2 D5 D5-S2-P12-2 1,500,000             -                     1,500,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 1.0 ลบ.

12.2-1 12.2-1 S2-12.2.1 การศึกษาแนวโน้มความเปล่ียนแปลง (PMU) S2 D5 D5-S2-P12-3 13,000,000            -                     -                     13,000,000             

12.3 12.3 12.3 S2-12.3 การส่งเสริมการใช้เคร่ืองมือและข้อมูลเพ่ืองานเชิงกลยุทธ์ S2 D5 D5-S2-P12-4 2,500,000             -                     2,500,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 1.0 ลบ.

รวม 7 โครงการ S2 114,453,300          64,853,300          36,600,000          13,000,000             

13 13 13 S3-1 โครงการศูนย์วิสาหกิจเร่ิมต้นประเทศไทย S3 D3 D3-S3-P13 65,000,000            65,000,000          -                     -                       

13.1 13.1 13.1 S3-13.1 Global Startup Hub S3 D3 D3-S3-P13-1 50,000,000            50,000,000          -                     -                       

13.2 13.2 13.2 S3-13.2 Startup Ecosystem S3 D3 D3-S3-P13-2 15,000,000            15,000,000          -                     -                       

14 14 14 S3-2 งาน Startup TH + ITE 2020 S3 D3 D3-S3-P14 30,000,000            30,000,000          -                     -                       ปรับลดวงเงิน 100.0 ลบ. (งปม. 45.2 + เงินสะสม 54.8)

14.1 14.1 14.1 S3-14.1 Startup TH + ITE 2020 S3 D3 D3-S3-P14-1             30,000,000           30,000,000                       -                            -     - ปรับลด งปม. 45.2 ลบ. (ไปท่ีโครงการ 17 = 24.2 ลบ.  

และโครงการ 27 = 21.0 ลบ.) 

 - ปรับลดเงินสะสม 54.8 ลบ. (คืนเงินสะสม)

15 15 15 S3-3 Entrepreneurial University S3 D3 D3-S3-P15 63,000,000            53,000,000          -                     10,000,000             เพ่ิมวงเงิน 10.0 ลบ.

15.1 15.1 15.1 S3-15.1 Startup Thailand League S3 D3 D3-S3-P15-1 63,000,000            53,000,000          -                     10,000,000              รับเงินจากแหล่งอ่ืนเพ่ิม 10.0 ลบ. (ธ. ออมสิน)
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(1)
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 งบ 63  วงเงินสะสม  เงินจากแหล่งอ่ืน  หมายเหตุ/ ค าช้ีแจง

16 16 16 S3-4 โครงการสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (Youth & Entrepreneur) S3 D3 D3-S3-P16 37,500,000            10,000,000          27,500,000          -                       

16.1 16.1 16.1 S3-16.1 Enterprise Innovation S3 D3 D3-S3-P16-1 4,000,000             4,000,000            -                     -                       

16.2 16.2 16.2 S3-16.2 Tech Entrepreneur S3 D3 D3-S3-P16-2 6,000,000             6,000,000            -                     -                       

16.3 16.3 16.3 S3-16.3 MOOCs S3 D3 D3-S3-P16-3 3,000,000             -                     3,000,000            -                       

16.4 16.4 16.4 S3-16.4 Executive and Professional S3 D3 D3-S3-P16-4 7,000,000             -                     7,000,000            -                       

16.5 16.5 16.5 S3-16.5 พัฒนาหลักสูตร STEAM4INNOVATOR S3 D3 D3-S3-P16-5 2,500,000             -                     2,500,000            -                       

16.6 16.6 16.6 S3-16.6 พัฒนาเครือข่าย/สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR S3 D3 D3-S3-P16-6 6,000,000             -                     6,000,000            -                       

16.7 16.7 16.7 S3-16.7 พัฒนาศักยภาพนวัตกรกลุ่มเยาวชนต่อยอดสู่ระดับนานาชาติ S3 D3 D3-S3-P16-7 8,000,000             -                     8,000,000            -                       

16.8 16.8 16.8 S3-16.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเครือข่าย S3 D3 D3-S3-P16-8 1,000,000             -                     1,000,000            -                       

17 17 17 S3-5 โครงการพัฒนา Startup รายสาขา (Deep Tech Startup) S3 D3 D3-S3-P17 73,878,560            54,200,000          -                     19,678,560             รับ งปม. เพ่ิม 24.2 ลบ. จากโครงการ 14

17.1 17.1 17.1 S3-17.1 Deeptech Startup + Startup รายสาขา S3 D3 D3-S3-P17-1 54,200,000            54,200,000          -                     -                       รับ งปม. เพ่ิม 24.2 ลบ. จากโครงการ 14 (ฟ้ืนฟู Startup)

17.2 17.2 17.2 S3-17.2 Agri SMEs OTOP S3 D3 D3-S3-P17-2 19,678,560            -                     -                     19,678,560             

16 18 18 S3-6 โครงการกิจกรรมนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand) S3 D4 D4-S3-P18 17,500,000            12,000,000          5,500,000            -                       

16.1 18.1 18.1 S3-18.1 การประกวดรางวัลนวัตกรรม S3 D4 D4-S3-P18-1 6,900,000             1,400,000            5,500,000            -                       

16.2 18.2 18.2 S3-18.2 การจัดงาน InnovationThailand Expo และกิจกรรมนวัตกรรม S3 D4 D4-S3-P18-2 600,000                600,000              -                     -                       

16.3 18.3 18.3 S3-18.3 การส่ือสารสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย S3 D4 D4-S3-P18-3 10,000,000            10,000,000          -                     -                       

รวม 6 โครงการ S3 286,878,560          224,200,000        33,000,000          29,678,560             

17 19 19 S4-1 โครงการบริหารจัดการและติดตามโครงการนวัตกรรม S4 D1 D1-S4-P19 6,960,000             -                     6,960,000            -                       

17.1 19.1 19.1 S4-19.1 บริหารจัดการโครงการนวัตกรรม S4 D1 D1-S4-P19-1 1,980,000             -                     1,980,000            -                       

17.2 19.2 19.2 S4-19.2 สนับสนุนโครงการนวัตกรรม S4 D1 D1-S4-P19-2 480,000                -                     480,000              -                       

17.3 19.3 19.3 S4-19.3 วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ S4 D1 D1-S4-P19-3 3,500,000             -                     3,500,000            -                       

17.4 19.4 19.4 S4-19.4 การบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจนวัตกรรม S4 D1 D1-S4-P19-4 1,000,000             -                     1,000,000            -                       

18 20 20 S4-2 โครงการนวัตกรรมส่ือ S4 D4 D4-S4-P20 10,000,000            6,500,000            3,500,000            -                       

18.1 20.1 20.1 S4-20.1 พัฒนาเน้ือหาและองค์ความรู้นวัตกรรม S4 D4 D4-S4-P20-1 2,500,000             1,500,000            1,000,000            -                       

18.2 20.2 20.2 S4-20.2 ออกแบบและสร้างสรรค์ส่ือ S4 D4 D4-S4-P20-2 500,000                -                     500,000              -                       

18.3 20.3 20.3 S4-20.3 เผยแพร่ผ่านส่ือใหม่และส่ือเก่า S4 D4 D4-S4-P20-3 7,000,000             5,000,000            2,000,000            -                       

19 21 21 S4-3 โครงการประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร S4 D4 D4-S4-P21 6,500,000             5,000,000            1,500,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 0.5 ลบ. (กลับไปท่ีเงินสะสม สนช.)

19.1 21.1 21.1 S4-21.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ S4 D4 D4-S4-P21-1 3,000,000             3,000,000            -                     -                       ปรับลด เงินสะสม 0.5 ลบ.

19.2 21.2 21.2 S4-21.2 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ S4 D4 D4-S4-P21-2 2,500,000             1,000,000            1,500,000            -                       

19.3 21.3 21.3 S4-21.3 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ S4 D4 D4-S4-P21-3 1,000,000             1,000,000            -                     -                       
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 งบ 63  วงเงินสะสม  เงินจากแหล่งอ่ืน  หมายเหตุ/ ค าช้ีแจง

20 22 22 S4-4 งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  S4 D5 D5-S4-P22 18,000,000            14,140,000          3,860,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 3.0 ลบ. (กลับไปท่ีเงินสะสม สนช.)

20.1 22.1 22.1 S4-22.1 การพัฒนาระบบริหารงานภายใน ระยะท่ี 1 S4 D5 D5-S4-P22-1 2,000,000             1,100,000            900,000              -                       ปรับลด เงินสะสม 2.0 ลบ.

20.2 22.2 22.2 S4-22.2 การพัฒนา Mobile Application บริหารจัดการภายใน S4 D5 D5-S4-P22-2 1,500,000             1,000,000            500,000              -                       

20.3 22.3 22.3 S4-22.3 การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลนวัตกรรมระยะท่ี2 S4 D5 D5-S4-P22-3 4,000,000             3,000,000            1,000,000            -                       

20.4 22.4 22.4 S4-22.4 การแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก S4 D5 D5-S4-P22-4 -                      -                     -                     -                       ยกเลิกกิจกรรม คืนเงินสะสม 1.0 ลบ.

20.5 22.5 22.5 S4-22.5 จัดหาบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศส านักงาน S4 D5 D5-S4-P22-5 9,000,000             8,340,000            660,000              -                       

20.6 22.6 22.6 S4-22.6 ยกระดับความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐาน S4 D5 D5-S4-P22-6 1,500,000             700,000              800,000              -                       

21 23 23 S4-5 งานบริหารความต่อเน่ืองและจัดการคุณภาพ S4 D5 D5-S4-P23 2,720,000             -                     2,720,000            -                       

21.1 23.1 23.1 S4-23.1 การควบคุมภายในและบริหารคความเส่ียงองค์กร S4 D5 D5-S4-P23-1 1,300,000             -                     1,300,000            -                       

21.2 23.2 23.2 S4-23.2 การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรมในอง์กร S4 D5 D5-S4-P23-2 150,000                -                     150,000              -                       เกล่ีย เงินสะสม 0.25 ลบ. ไป 23.3

21.3 23.3 23.3 S4-23.3 บริหารความต่อเน่ืองภายใน สนช. S4 D5 D5-S4-P23-3 1,270,000             -                     1,270,000            -                       รับ เงินสะสม 0.25 ลบ. จาก 23.2

22 24 24 S4-6 งานจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล S4 D6 D6-S4-P24 1,000,000             -                     1,000,000            -                       

22.1 24.1 24.1 S4-24.1 Talent Management S4 D6 D6-S4-P24-1 1,000,000             -                     1,000,000            -                       

23 25 25 S4-7 งานบริหารจัดการอุทยานนวัตกรรม  S4 D6 D6-S4-P25 19,910,000            4,910,000            15,000,000          -                       ปรับลด เงินสะสม 5.0 ลบ. (กลับไปท่ีเงินสะสม สนช.)

23.1 25.1 25.1 S4-25.1 งานบริหารจัดการอาคารสถานท่ี S4 D6 D6-S4-P25-1 16,500,000            4,910,000            11,590,000          -                       

23.2 25.2 25.2 S4-25.2 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารอุทยานนวัตกรรม S4 D6 D6-S4-P25-2 3,410,000             -                     3,410,000            -                       ปรับลด เงินสะสม 4.5 ลบ.

23.3 25.3 25.3 S4-25.3 การจัดการและคัดแยกขยะภายในอาคาร (Circular Project) S4 D6 D6-S4-P25-3 -                      -                     -                     -                       ยกเลิกกิจกรรม คืนเงินสะสม 0.5 ลบ.

24 26 26 S4-8 งานบริหารองค์กร S4 D6 D6-S4-P26 26,957,800            16,957,800          10,000,000          -                       ปรับลด เงินสะสม 10.0 ลบ. (กลับไปท่ีเงินสะสม สนช.)

24.1 26.1 26.1 S4-26.1 งานงบประมาณและแผนงาน S4 D6 D6-S4-P26-1 500,000                500,000              -                     -                       

24.2 26.2 26.2 S4-26.2 งานบัญชีและการเงิน S4 D6 D6-S4-P26-2 1,000,000             1,000,000            -                     -                       

24.3 26.3 26.3 S4-26.3 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) S4 D6 D6-S4-P26-3 5,000,000             5,000,000            -                     -                       

24.4 26.4 26.4 S4-26.4 งานกฎหมาย S4 D6 D6-S4-P26-4 500,000                500,000              -                     -                       

24.5 26.5 26.5 S4-26.5 งานพัสดุ S4 D6 D6-S4-P26-5 500,000                500,000              -                     -                       

24.6 26.6 26.6 S4-26.6 งานบริหารท่ัวไป + วัสดุ S4 D6 D6-S4-P26-6 4,000,000             4,000,000            -                     -                       

24.7 26.7 26.7 S4-26.7 งานบริหารกลาง S4 D6 D6-S4-P26-7 15,457,800            5,457,800            10,000,000          -                       ปรับลด เงินสะสม 10.0 ลบ.

รวม 8 โครงการ S4 92,047,800            47,507,800          44,540,000          -                       .

27 27 Covid-19 (โครงการเฉพาะกิจ) NIA Cov Covid-P27 50,000,000            50,000,000          -                     -                       โครงการใหม่

27.1 27.1 นวัตกรรมเพ่ือการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 NIA Cov Covid-P27-1 50,000,000            50,000,000          -                     -                        รับ งปม. จากโครงการ 5 (9.0 ลบ.) 

+ โครงการ 6 (20 ลบ.) + โครงการ 14 (21 ลบ.)

25 27 28 D7 รายการบุคลากรภาครัฐ NIA D7 D7 72,000,000            35,985,900          36,014,100          -                       

26 28 29 D8 เงินคงเหลือเผ่ือฉุกเฉิน NIA D8 D8 21,765,410            -                     21,765,410          -                       ปรับลดตามวงเงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติ 
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โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

โครงการนี้สามารถน านวัตกรรมเข้าไปแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดยากจนของ
ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาในมิติ
ต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง และเกิดจากความต้องการในการแก้ปัญหาของพลเมืองในพ้ืนที่ ผ่าน
โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน 
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ในค่าเป้าหมายส่วนของมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้แผนงาน
ย่อย ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม และด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  โดยวัด
ผลสัมฤทธิ์จากมูลค่าการลงทุนในโครงการนวัตกรรมเพ่ีอสังคม ไม่ต่ ากว่าปีละ 100 ล้านบาท และมีผลการประเมินผล
กระทบตามกรอบดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม / งานนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้า 

ที่ปรึกษาโครงการ:  นายวิเชียร สุขสร้อย  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ผู้จัดการโครงการ:   นายอ าพล อาภาธนากร  ต าแหน่ง ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 

ผู้ร่วมท างาน:    1. นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่าย 

   2. นางสาววรรณิตา ทองพัด ต าแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม 

3. นางสาววรรนิภา พงษ์ไทยสงค์ ต าแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม 

3. หลักการและเหตุผล  

นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพ่ือสังคม” (Mulgan, 2007) ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนา
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกส าคัญที่
ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบเป็นวง
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กว้าง ดังนั้นนวัตกรรมสังคม จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ ในการน านวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาสังคม โดยเป็น
กระบวนการ เครื่องมือ การด าเนินงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่จะท าให้สังคมดีขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยไม่
จ ากัดขอบเขต หรือความหมายในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูง ในปี 2563 ฝ่ายงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม         จึง
ด าเนินการโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Village) ต่อเนื่องจากปี 2562 ที่ได้ริเริ่มไว้ โดย
อาศัยรูปแบบกลไกการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Diffusion) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านสังคม
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ด้วยนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาต้นแบบหรือโมเดลที่ส าเร็จแล้วร่วมกับองค์กรเครือข่ายขนาด
ใหญ่ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ให้สามารถกระจายสู่ชุมชน หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ หรือพ้ืนที่เป้าหมายน าร่อง 

 

นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินการการเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน ประจ าปี 2563 
(City & Community Innovation Challenge 2020) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพ่ือแก้ไขปัญหาในประเด็น
ท้าทายที่เกิดจากการขยายตัวของสังคมเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมี
การตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนเพ่ือน าไปด าเนินการจริงใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคมและธุรกิจไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ต่อไป 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือสนับสนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูง โดยเฉพาะการแก้ปัญความยากจน 

2. เพ่ือสร้างต้นแบบการแก้ปัญหาสังคมในระดับพ้ืนที่ทั้งในเขตเมืองและชุมชน 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ หรือ พ้ืนที่ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการน า

ร่อง 
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5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
1. ศึกษาความต้องการ ความพร้อมและศักยภาพของพ้ืนที่เป้าหมาย และโจทย์ในการแก้ปัญหาสังคมเมือง

และชุมชน 

2. วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการพัฒนาเพ่ือสร้างหมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย และ

ก าหนดโจทย์ปัญหาส าหรับนวัตกรรมเมืองและชุมชน 

3. คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและประกาศโจทย์ในการแก้ปัญหาสังคมเมืองและชุมชน 

4. เปิดรับสมัครผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือแนวทางแก้ไข ที่มีความพร้อมในการขยายผล

แนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคมและธุรกิจเพ่ือสังคม  

5. คัดเลือกผลงานนวัตกรรมส าหรับ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคมและนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน” 

ตามโจทย์ปัญหาพื้นที่ และขยายผลผลงานนวัตกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

6. ติดตามและการประเมินผลกระทบทางสังคม 

5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 72.0  
ลบ. 

1. ชื่อกิจกรรม: โครงการ

หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อ

สังคม 

70  ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

0 0 10 15 20 25 35 50 70 85 100 100 57.0 
ลบ. 

  ตัวชี้วัด  
65 ผลงาน
นวัตกรรม 

      10 10 15 15 15   

  ตัวชี้วัด  
10 โครงการ 

       5 5     

2. ชื่อกิจกรรม: โครงการ

นวัตกรรมส าหรับเมือง

และชุมชน 

30 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

0 0 10 0 0 20 0 0 0 50 100 100 15.0 
ลบ. 

  ตัวชี้วัด  
10 โครงการ 

         5 5   
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- 5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

AA
 

KB
 

W
TP

 

W
PS

 

 

1 โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม         

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (20%) 20 60 20    

การส ารวจ และคัดเลือกพื้นที่หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (20%)  40 20 20 20  

พัฒนาและสนับสนุนโครงการหรือผลงานที่ด าเนินการในพื้นที่ (60%)  30 10 30 30  

2 โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน          

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (20%) 20 20 60    

ก าหนดธีมโจทย์ปัญหา (20%)  40 60    

 พัฒนาและสนับสนุนโครงการหรือผลงานส าหรับเมืองและชุมชน (60%)  20 20 30 30  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งด้าน
นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
งาน 100%; เงิน 72.00 ลบ.

Advisor: VS

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

1. โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อ
สังคม

งาน 70%; เงิน 57.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

1.1 ส ารวจความต้องการจากพื้นที่ และก าหนดโจทย์ในการ
แก้ปัญหาสังคม

งาน 20%; เงิน 1.50 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

1.2 น าเสนอโครงการหรือผลงานนวัตกรรมเพื่อพิจารณา
อนุมัติเงินสนับสนุน

งาน 60%; เงิน 51.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

1.3 ติดตามการด าเนินโครงการนวัตกรรมพร้อมประเมินผล
กระทบเชิงสังคม

งาน 20%; เงิน 4.50 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

2. โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและ
ชุมชน

งาน 30%; เงิน 15.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

2.1 ก าหนดธีมการประกาศรับข้อเสนอโครงการ และ
คัดเลือกข้อเสนอโครงการ

งาน 40%; เงิน 0.0 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS

2.2 น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน

งาน 60%; เงิน 15.00 ลบ.

PM/PC: KB, AA, WTP, WPS
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  จ านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบมุ่งเป้าที่ด าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 
 หน่วยนับ:  โครงการ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้าที่ด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม หรือคณะกรรมการนวัตกรรม
แห่งชาติ หรือโครงการที่เกิดจากกิจกรรมตามมติของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ หรือโครงการที่เกิดจาก
กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายที่ลงไปด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        5 5 5  15 

 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  ผลงานนวัตกรรมที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม 
 หน่วยนับ:  ผลงาน 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ผลงานนวัตกรรมที่สามารถขยายผลสู่พ้ืนที่หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม หมายถึง ผลงานนวัตกรรมที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ และพร้อมขยายผล ที่สามารถน ามาข้ึนทะเบียนเป็นผลงานพร้อมใช้ หรือผลงานนวัตกรรมจากหน่วย
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation Driving Unit - SID)  โดยมีศักยภาพในการน าลงไปด าเนินการ
ในพ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัดยากจน หรือพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดขึ้น ผ่านการส ารวจความต้องการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 
เพ่ือเป็นต้นแบบในการน าโครงการนวัตกรรมเข้าไปสร้างประโยชน์ในมิติการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ของชุมชน เช่น 
ปัญหาความยากจน ปัญหาด้านสวัสดิการสังคม ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      10 10 15 15 20  70 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

 ผลส ารวจความต้องการจากพ้ืนที่หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม และสามารถก าหนดโจทย์ในการ
แก้ปัญหาสังคมเมืองและชุมชน 

ไตรมาส 2 :  

 ประกาศพ้ืนทีห่มู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม และโจทย์ในการแก้ปัญหาสังคมเมืองและชุมชน 

 กิจกรรมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่สามารถขยายผลสู่พ้ืนที่หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
 ไตรมาส 3 : 

 โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้าที่ด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย 5 โครงการ 

 ผลงานนวัตกรรมที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม 35 ผลงาน 
ไตรมาส 4 : 

 โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบมุ่งเป้าที่ด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย 10 โครงการ 

 ผลงานนวัตกรรมที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม 35 ผลงาน 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

 
8.1 ผลประโยชน์ 

ประโยชน์ทางตรง  

 ท าให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม ที่จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมและคุณค่าเชิงสังคม และเป็นเครื่องมือกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลได้ 

 ลดปัญหาความยากจนหรือความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ 

 เกิดรูปแบบการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการขยายตัวของสังคมเมืองและชุมชน 

ประโยชน์ทางอ้อม  

 ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมในระดับรากหญ้า ด้วยธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคม

ที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนในท้องถิ่นเอง น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และสังคมที่มี

ความเท่าเทียมและยุติธรรม 

 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประชาชนในเมืองและชุมชน และสามารถลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคมได้ 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
R7 ข้อจ ากัดในศักยภาพ
ของนวัตกรรมและเทคโน 
โลยีที่มีเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
สังคม 

1. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศที่มีความรู้ เช่ียวชาญในเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับพื้นที ่

2. ความต้องการของพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา
น วั ต ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น
เฉพาะเจาะจง และอาจไม่สอดคล้องกับ
นวัตกรรมที่มีอยู่ 

1. ด าเนินการกิจกรรมตามที่ ได้ลงนาม
บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจน
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม 
แบบมุ่งเป้า 

2. อาศัยเครือข่ายในพ้ืนท่ี ช่วยในการ
วิเคราะหโ์จทย์ และเช่ือมโยงชุมชนกับ
หน่วยงานเจ้าของนวัตกรรม 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  72,000,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม     
1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 30 50,000  1,500,000 
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
    

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 2 2,250,000  4,500,000 
 1.2.2 ค่าจ้างสร้างผลงานนวัตกรรม 70 

ผลงาน 
5 8,700,000  43,500,000 

1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุนโครงการ 5 1,500,000  7,500,000 
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กิจกรรม 2: โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและ
ชุมชน 

    

2.1 ค่าใช้สอย     
2.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
2.3 งบสนับสนุน     
 2.3.1 เงินสนับสนุน 10 1,500,000  15,000,000 
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 73.5 - 0.1 20.1 0.2 0.2 20.6 1.6 7.7 15.1 7.7 0.2  
1.  โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อ

สังคม 
57.0 - 0.1 0.1 20.2 0.2 20.7 5.1 5.2 5.2 0.1 0.1 - 

2.  โครงการนวัตกรรมส าหรับเมือง
และชุมชน 

15.0 - - - - - - - - 7.5 7.5 - - 

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ 42,000,000 42,000,000 - - - - - - - - - - 
1. การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและ
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม 
"หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม" 

2,000,000 2,000,000     
เม.ย. 63 

 –  
ก.ย. 63 

 √  6 เดือน รายป ี

2. การพัฒนาระบบอัตโนมัติค านวณ
ผลตอบแทนทางสังคม (SIA/SROI 
Calculator – For Innovator) 

2,500,000 2,500,000     
ม.ย. 63  

–  
ก.ย. 63 

 √  6 เดือน รายป ี
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เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

3. เครือข่ายในการสร้างผลงาน
นวัตกรรม (5 หน่วย) 43,500,000 43,500,000     

ม.ค. 63  
–  

ก.ย. 63 
 √  9 เดือน รายป ี
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โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

โครงการนี้เป็นการท างานร่วมกับเครือข่ายในการสร้างระบบนิเวศของการพัฒนาแพลตฟอร์ม
นวัตกรรมทางสังคมในทุกมิติ ตลอดจนการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบเชิงสังคม หรือสนับสนุน
บุคลากรที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งนับเป็นการสร้างสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับเยาวชน บุคคลทั่วไป วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น และ
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วิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ในค่าเป้าหมายส่วนของมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ภายใต้แผนงานย่อย ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม และด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยวัดผลสัมฤทธิ์จากมูลค่าการลงทุนในโครงการนวัตกรรมเพ่ีอสังคม ไม่ต่ ากว่าปีละ 
100 ล้านบาท และมีผลการประเมินผลกระทบตามกรอบดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม / งานนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบเปิด 

ที่ปรึกษาโครงการ:  นายวิเชียร สุขสร้อย  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ผู้จัดการโครงการ:   นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่าย 

ผู้ร่วมท างาน:    1. นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน  ต าแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส 

   2. นายธีรวัฒน์ เหล่าสมบัติ ต าแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม 

3. นางสาวสุวรรษา ทองหยู ต าแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม 
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3. หลักการและเหตุผล  

ในการด าเนินงานของ สนช. ด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคมแบบเปิด จะให้ความส าคัญต่อประเด็นการพัฒนาสาขา
ธุรกิจเพ่ือสังคม (social business sectors) ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมเชิงสังคมให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่งจะ
ครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การให้ประโยชน์หรือสาธิตน าร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพ่ิมมูลค่า  หรือรูปแบบการด าเนินการแบบใหม่ที่
สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้นในประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน คือ 1) ด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ า และพลังงาน 3) ด้านภาครัฐและการศึกษา 4) ด้าน
การเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 5) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 6) ด้านความเป็นเมือง 7) ด้านสุขภาพ 8) ด้าน
การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 9) ด้านการจัดการภัยพิบัติ ผ่านกลไกการสนับสนุนของ สนช. ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับ
เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Project) ในจ านวนที่
เหมาะสมต่อการสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย 

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม ในปี 2563 ฝ่ายงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม จึง
ก าหนดแผนงานโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา (Sectoral Social Innovation Project) เพ่ือเป็นการ
สร้างนวัตกรด้านสังคมและกิจการเพ่ือสังคมร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ และสมาคม
ต่างๆ โดยมุ่งเสริมสมรรถนะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ โดยให้การสนับสนุนด้านการให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
นวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง กิจกรรมการ
ประกวดรางวัลด้านสังคม รวมถึงพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบหรือโครงการน าร่องเพ่ือทดลองและปรับปรุง ตลอดจน
พัฒนาแนวคิด จนเกิดความมั่นใจ สามารถจัดตั้งกิจการเพ่ือสังคม และยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
ด้วยกลไก หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit - SID) ซึ่งหน่วยขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพ่ือสังคมจะถูกจัดตั้งกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และบางหน่วยจะถูกจัดตั้งเป็นหน่วยขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพ่ือสังคมเฉพาะทาง เช่น ด้านแผนธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคม ด้านแก้ปัญหาความยากจน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ภายใต้แผนงานเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม 
(Social Innovation Network) เพ่ือร่วมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างระบบนิเวศของการพัฒนา
แพลตฟอร์มนวัตกรรมทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบเชิงสังคม (Social Impact Assessment) 
หรือสนับสนุนบุคลากรที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งนับเป็นการสร้างสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับเยาวชน บุคคลทั่วไป วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้
สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมในประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคม 9 ด้าน 

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม ให้สามารถท างานเชิงบูรณาการ และสร้างผลกระทบเชิงสังคมได้อย่างเป็น

รูปธรรม  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย 5 ภูมิภาคในการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมประจ าภูมิภาค 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  

5.2.1 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

5.2.2 ก าหนดแผนกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย 

5.2.3 พัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมร่วมกับเครือข่าย 

5.2.4 ติดตามและประเมินผลกระทบโครงการ 

5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 28.7536  
ลบ. 

1. ชื่อกิจกรรม: โครงการ

นวัตกรรมเพื่อสังคม

รายสาขา 

70  ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

0 0 20 40 53 66 80 80 80 93 100 100 18.0000 
ลบ. 

  ตัวชี้วัด  
15 โครงการ 

  3 3 2 2 2   2 1   

2. ชื่อกิจกรรม: เครือข่าย

นวัตกรรมเพื่อสังคม 

30 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

10 20 30 50 70 70 70 80 80 90 100 100 10.7536 
ลบ. 

  ตัวชี้วัด  
10 เครือข่าย 

1 1 1 2 2   1  1 1   
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

KB
 

CK
 

TL
 

ST
H  

1 โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา         

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (20%) 20 50 30    

 ด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยขับเคลื่อนฯ ในการพัฒนาและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมเพื่อสังคม (80%) 

 10 30 30 30  

2 เครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม          

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (20%) 20 50 30    

การจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (40%)  20 60 10 10  

ด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย (40%)   20 40 40  

 

 

 

 

 

โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม

งาน 100%; เงิน 28.7536 ลบ.

Advisor: VS

PM/PC: KB, CK, TL, STH

1. โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม
รายสาขา
งาน 70%; เงิน 18.00 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

1.1 สร้างเครือข่าย/หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพือ่
สังคม

งาน 20%; เงิน 0.00 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

1.2 ด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

งาน 30%; เงิน 0.0 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

1.3 น าเสนอโครงการเพือ่พจิารณาอนมัุติเงิน
สนับสนุน

งาน 50%; เงิน 18.00 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

2. เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

งาน 30%; เงิน 10.7536 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

2.1 ด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย/จัดอบรม
สัมมนา/จัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

งาน 50%; เงิน 4.0 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH

2.2 สนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

งาน 50%; เงิน 6.7536 ลบ.

PM/PC: KB, CK, TL, STH
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  จ านวนโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ได้รับการสนับสนุน 
 หน่วยนับ:  โครงการ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่ได้รับการสนับสนุน หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่มีการพัฒนาร่วมกับ
เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ หรือหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ด้านสังคม หรือคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ หรือโครงการที่เกิด
จากกิจกรรมตามมติของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  3 3 2 2 2   2 1  15 

 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  จ านวนเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม 
 หน่วยนับ:  เครือข่าย 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม หมายถึง หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคม รวมทั้งเครือข่ายที่มีการด าเนิน
กิจกรรมด้านการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม การบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านสังคม การจัดกิจกรรมอบรม
สัมมนา รางวัลนวัตกรรมเพ่ือสังคม หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่มีส่วนช่วยในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม ร่วมกับ สนช. 
อย่างเป็นรูปธรรม 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 1 1 2 2   1  1 1  10 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

 เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 3 เครือข่าย 

 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมได้รับการอนุมัติ 3 โครงการ 
ไตรมาส 2 :  

 เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 4 เครือข่าย 

 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมได้รับการอนุมัติ 7 โครงการ  
ไตรมาส 3 : 

 เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 1 เครือข่าย 

 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมได้รับการอนุมัติ 2 โครงการ  
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 เครือข่ายนวัตกรรมเพ่ือสังคม 2 เครือข่าย 

 โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมได้รับการอนุมัติ 3 โครงการ  
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

 
8.1 ผลประโยชน์ 

ประโยชน์ทางตรง  

 ท าให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม ที่จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมและคุณค่าเชิงสังคม และเป็นเครื่องมือกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลได้ 

 เกิดหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือสังคมทั่วทุกภูมิภาค ที่มีหน้าที่ให้บริการในการบ่มเพาะ และให้ค าปรึกษา
ในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

 เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานวิจัย ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะยังผลให้
เกิดการยกระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการของธุรกิจเพ่ือสังคม น าไปสู่การสร้างผลตอบแทนทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ประโยชน์ทางอ้อม  

 ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม ด้วยธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่มุ่งเน้นการ

กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนในท้องถิ่นเอง น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และสังคมที่มีความเท่าเทียม

และยุติธรรม 
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 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประชาชนในชุมชน และสามารถลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคมได ้

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
R7 ข้อจ ากัดในศักยภาพ
ของนวัตกรรมและเทคโน 
โลยีที่มเีพื่อแก้ไขปัญหาทาง
สังคม 

1. การกระจายตัวของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุนในบางประเด็นปัญหาสังคม อาจ
ไม่เท่ากัน  

2. หน่วยขับเคลื่ อนนวัตกรรมเพื่ อสั งคม ไม่
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อาจเกิดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าไปสนับสนุน 

1. ปรับรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม หรือกไก
การสนับสนุนให้สอดรับกับแต่ละ sector 

2. น า เ สนอแนวทางการจั ดตั้ งหน่ วย
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ต่อระดับ
นโยบาย ให้กระจายตัวอย่างครอบคลุม
ในระดับภูมิภาค 

 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  28,753,600       บาท  

     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา    18,000,000 
1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ     
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
    

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ     
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุน 15 1,200,000  18,000,000 
กิจกรรม 2: เครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม    10,753,600 
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งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

2.1 ค่าใช้สอย     
 2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 30 50,000  1,500,000 
 2.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
2 250,000  500,000 

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

2.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 4 1,000,000  4,000,000 
 2.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
2.3 งบสนับสนุน     
 2.3.1 เงินสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย 6 792,266.66  4,753,600 
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 28.7536 1.3 0.1 5.2 7.0 2.7 2.7 3.2 1.3 0.1 3.9 2.5 - 
1. โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมราย

สาขา 
18.0000 - - 3.6 3.6 2.4 2.4 2.4 - - 2.4 1.2 - 

2. เครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม 10.7536 1.3 0.1 1.3 0.1 0.1 4.5 0.2 1.0 0.1536 1.0 1.0 - 
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ 4.0 4.0 - - - - - - - - - - 

1. หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อ
สังคม (4 หน่วย) 4.0 4.0   

ก.พ 63 
 –  

ก.ย. 63 
  

ก.พ. 63 
 –  

ก.ย. 63 
√  8 เดือน รายป ี
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โครงการการยกระดับการพัฒนานวัตกรรม 

(Regional Innovation Program) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

โครงการนี้ การสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยการให้บริการส่งเสริมด้านนวัตกรรม เพ่ือก่อให้เกิด “ระบบนิเวศ
นวัตกรรมในระดับภูมิถาค (Regional Eco-Innovation System)” การพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาคของ
ประเทศไทยจะก่อให้เกิดบริการเพ่ือการสร้างนวัตกรรมมูลค่า (service space for value innovation) และท าให้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและผลกระทบกับการ
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พัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ 
และน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจหรืออุสหาหกร
รมอนาคต 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)   

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

  ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและท่ีอยุ่อาศัย โดยใช้ศักยภาพและโอกาส
ของแต่ละเมือง และมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง   

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเด็นที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม (Regional) 

ผู้จัดการโครงการ:  นายชาญวิทย์ รัตนราศรี ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 

ผู้ร่วมท างาน:     

1. ดร.กริชผกา บุญเฟ่ือง รอง ผสนช. ด้านระบบนวัตกรรม 

2. ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม 

3. นายมนัสพงษ์ มั่งไคร้ นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคเหนือ) 

4. นางสาวจิดาภา รื่นนารีนารถ นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคเหนือ) 

5. นางสาววราศรี อัจฉริยะเดชา นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

6. นางสาววัชราภรณ์ ปัญจวัฒน์ นักส่งเสริมนวัตกรรม (ภาคใต้) 
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3. หลักการและเหตุผล  
  

การพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค (Innovation Regional Program) ต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิง
พ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพลวัตนวัตกรรม และ  เพ่ือร่วมสร้างเครือข่ายนวัตกรรม เป็น “พันธมิตรนวัตกรรมในพื้นที่” มี
เป้าหมายส าคัญคือ การสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยการให้บริการส่งเสริมด้านนวัตกรรม เพ่ือก่อให้เกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรม
ในระดับภูมิถาค (Regional Eco-Innovation System)” ด้วยการส่งเสริมการร่วมมือ การร่วมปฏิบัติและการแข่งขัน
ระหว่างภาคีนวัตกรรม ทั้งในภาคการผลิต ภาครัฐ ภาคการศึกษาและวิจัย รวมทั้งภาคสังคม” การพัฒนานวัตกรรมใน
ระดับภูมิภาคของประเทศไทยจะก่อให้เกิดบริการเพ่ือการสร้างนวัตกรรมมูลค่า (service space for value innovation) 
และท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและผลกระทบกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ให้เกิดจ้างงานในพ้ืนที่ การกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค และ
เพ่ือเป็นศูนย์กลางบริการส่งเสริมด้านนวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน อันจะน าไปสู่ระบบนวัตกรรมของประเทศไทยที่เข้มแข็งต่อไป  

4. วัตถุประสงค์ 
 

1. พัฒนาความสามารถด้านวัตกรรมและเพ่ิมจ านวนนวัตกรและองค์กรนวัตกรรมในพ้ืนที่ 

2. พัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

3. ก าหนดทิศทางกาขยายผลธุรกิจนวัตกรรมที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเป็น
ที่รู้จัก 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

1. พ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย) 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
- NIA’s Regional Innovation Program เป็นยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิด “ระบบนิเวศนวัตกรรม” ด้วยการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่ โดย NIA Regional 

Connect จะท าหน้าที่เป็น System Integrator ในการเชื่อมโยงส่วนราชการท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน 

และชุมชน โดย สนช. จะร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของ สป.วท. และเครือข่ายผู้ประกอบการจาก

สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย รวมถึงเครือข่ายชมรมและสามคมธุรกิจต่างๆ  ในการ

ด าเนินงานร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับภูมิภาคท าอย่างไร   
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม (%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 56.0  
ลบ. 

1. ชื่อกิจกรรม: 

กิจกรรมด้านการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมและเพิ่ม

จ านวนนวัตกรและองค์กรนวัตกรรมในพื้นที่  

30  จ านวนกิจกรรม  10 20 30 30 70 70 70 100 100 100 100 10.5000 

  6 กิจกรรม    3.15 3.15 7.35 7.35 7.35 10.5 10.5 10.5 10.5  

2. ชื่อกิจกรรม: 

กิจกรรมการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมายที่สอดคล้อง

กับพื้นที่และการสร้างโอกาสโอกาสการเข้าถึงโครงสร้าง

พื้นฐานด้านนวัตกรรม 

30 จ านวนกิจกรรม  5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15.5000 

  11 กิจกรรม    3.10 4.65 6.20 7.75 9.30 10.85 12.40 13.95 15.50  

3. ชื่อกิจกรรม: 

กิจกรรมกาขยายผลธุรกิจนวัตกรรมที่มีคุณลักษณะเฉพาะ

ของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จัก 

40 จ านวนกิจกรรม  5 10 45 45 45 45 45 85 85 85 100 30.0000 

  1 กิจกรรม    13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 25.5 25.5 25.5 30  
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- 5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

BK
P 

CR
 

CL
 

M
M

 

JR
 

VA
 

W
P 

1 กิจกรรมด้านการสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมและเพิ่มจ านวนนวัตกร
และองค์กรนวัตกรรมในพื้นที่ 

         

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (15 %) 30 70      

PIN & CEO Camp ภาคเหนือรุ่นที่ 2  (20%)     100   

PIN & CEO Camp ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นที่ 2  (20%)      100  

 PIN & CEO Camp ภาคใตรุ้่นที่ 2  (20%)       100 

 CEO Forum ภาคเหนือ (5%)     100   

 CEO Forum ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5%)      100  

 CEO Forum ภาคใต ้(5%)       100 

2 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมายที่สอดคล้องกับพื้นที่และ
การสร้างโอกาสโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม 

          

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (15 %) 30 70      

Chiang Mai city of Innovation (30 %)  30  50 20   

พัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ (5%)    100    

พัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือ (5%)    100    

พัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์ภาคเหนือ (5%)    100    

พัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์นวัตกรรมเชิงสังคมภาคเหนือ (5%)    100    

พัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ startup ภาคเหนือ (5%)    100    

ส านักงาน NIA Northern Regional Connect (5%)    70   30 

ค้นหาและพัฒนาคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5%)   10   90  

พัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์นวัตกรรมเชิงสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(5%) 

     100  

ค้นหาและพัฒนาคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพภาคใต้ (5%)   10   90  

พัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์นวัตกรรมเชิงสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(5%) 

     100  

High Tech Regional Growth pole   (5%)    25 25 25 25 

3 กิจกรรมกาขยายผลธุรกิจนวัตกรรมที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่
เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จัก 

         

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (10 %) 30 70      

 Thailand Regional Innovation Scale up   20  20 20 20 20 
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5.5 แผนภูมิแสดงบทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  จ านวนกิจกรรมการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาครวม  
 หน่วยนับ: จ านวนกิจกรรม  
 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 กิจกรรมการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1   6   6   6 19 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาครวม 1,000 ราย 

 หน่วยนับ:  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการ 

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  100   300   300   300 1,000 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

ไตรมาส 1 :  

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้าง... 

 สัญญาจ้าง 

 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาคอย่างน้อย 1 กิจกรรม จ านวนคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน 
ไตรมาส 2 :  

 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาคอย่างน้อย 6 กิจกรรม จ านวนคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน 
ไตรมาส 3 : 

 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาคอย่างน้อย 6 กิจกรรม จ านวนคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในภูมิภาคอย่างน้อย 6 กิจกรรม จ านวนคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

 
แผนงาน 

Regional Connect  
จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานในพ้ืนที ่

ตัวชี้วัด 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

กิจกรรมด้านการสร้าง
ความสามารถด้านนวัตกรรม
และเพิ่มจ านวนนวัตกรและ
องค์กรนวัตกรรมในพื้นที่ 

2 2 2 

ระดับที่ 1 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือขา่ย
ภูมิภาคไม่น้อยกว่า 19 กิจกรรม 
ระดับที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย
ภูมิภาคไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม 
ระดับที่ 3 ระบบฐานข้อมูลภูมิภาคเปิด
ให้บุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ 1 ระบบ 
ระดับที่ 4 บันทึกข้อตกลงหรือ
คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนา
นวัตกรรมในพื้นที่ อย่างน้อย 1 พื้นที ่
ระดับที่ 5 จ านวนธุรกิจนวัตกรรมใน
พื้นที่ท่ีได้รับการขยายให้เป็นที่รู้และ
ยอมรับอย่างน้อย 6 กิจการ 

กิจกรรมการสร้างและ
พัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมายที่
สอดคล้องกับพื้นที่และการ
สร้างโอกาสโอกาสการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
นวัตกรรม 

8 2 2 

Expanding Innovation 
(การขยายผลธุรกิจนวัตกรรม
ให้เติบโตและเป็นที่รู้จัก) 

1 

 
8.1 ผลประโยชน์ 

ประโยชน์ทางตรง  
1. จ านวนการจ้างงานในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

2. ก่อให้เกิดการลงทนุในคลัสเตอร์ที่มีศักภาพในการพัฒนานวัตกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย 

3. สามารถก่อให้เกิด Branding ขอสินค้า บริการ และพ้ืนที่ธุรกิจนวัตกรรม 

4. เกิดเครือข่ายร่วมรังสรรค์นวัตกรรมในพ้ืนที่ที่เข้มแข็ง 

5. สร้างความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

6. สร้างผู้ประกอบการ Startup และ SME รุ่นใหม่ 

 ประโยชน์ทางอ้อม  

1.  สร้างรายได้ใหม่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากธุรกิจนวัตกรรม 

2. เป็นตัวอย่างในการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ  
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1. ผลการด าเนินงานไม่เป็นตามแผนงาน ขออนุมัติแผนกิจกรรมก่อนเริ่มด าเนินงาน 

 2. หน่วยงานร่วมในพื้นที่ไม่สามารถด าเนินงาน
ร่วมกันได้ 

ก าหนดหน่วยงานในพื้นที่ท่ีจะด าเนินการด้วย
ให้ชัดเจน 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  41,000,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 1 100,000 30 ครั้ง 3,000,000 
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน 1 30,000 12 เดือน 360,000 
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
1 100,000 40 ครั้ง 4,000,000 

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้
ประสานงานกิจกรรม เป็นต้น 

   640,000 

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการจัด PIN&CEO 

camp 
3 3,000,000 1 ครั้ง 9,000,000 

 1.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการจัด Thailand 
Regional Innovation Scale up 

1 15,000,000 1 ครั้ง 15,000,000 

 1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมยกระดับ
ศักยภาพเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารและ
วัตถุดิบแห่งอนาคตภาคเหนือ 

1 3,000,000 1 ครั้ง 3,000,000 

 1.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม High 
Tech Regional Growth  

1 3,000,000 1 ครั้ง 3,000,000 

 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา  3,000,000 1 ครั้ง 3,000,000 
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1.  กิจกรรมด้านการสร้าง
ความสามารถด้านนวัตกรรมและ
เพิ่มจ านวนนวัตกรและองค์กร
นวัตกรรมในพื้นที่ 

10.5000    3.1500  4.2000   3.1500    

2. กิจกรรมการสร้างและพัฒนาคลัส
เตอร์เป้าหมายที่สอดคล้องกับ
พื้นที่และการสร้างโอกาสโอกาส
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
นวัตกรรม 

15.5000    3.1000 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 

3. กิจกรรมกาขยายผลธุรกิจ
นวัตกรรมที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและเป็นที่รู้จัก 

15.0000    4.5000     6.0000   4.5000 

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S1-D4-3-Regional  12/12 

 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

 ค่าจ้างเหมาจัด PIN&CEO 
camp 

9,000,000    ม.ค. – มิ.ย. 62    มี  6 เดือน  

ค่าจ้างเหมาบริการจัด Thailand 
Regional Innovation Scale 
up 

15,000,000       ม.ค. – ก.ย. 62 มี  9 เดือน  

ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม
ยกระดับศักยภาพเป็นศูนย์กลาง
นวัตกรรมอาหารและวัตถุดิบ
แห่งอนาคตภาคเหนือ 

3,000,000       ม.ค. – ก.ย. 62 มี  9 เดือน  

ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม 
High Tech Regional Growth 

3,000,000       ม.ค. – ก.ย. 62 มี  9 เดือน  
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ชื่อโครงการ:  นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area Based Innovation)  
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

  ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

โครงการนี้ เป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่บนพ้ืนฐานของปัจจัยการพัฒนาในทุกมิติ โดยการน าทรัพยากรธรรมชาติ
และศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่นั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือ
กลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก เพ่ือสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้น
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง 
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

  ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเด็นที ่8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 

ผู้จัดการโครงการ:  นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก  

ผู้ร่วมท างาน:    นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ นางสาวเธียรวนันต์ จอมสืบ นายพลพินิจ พินิจชอบ 

3. หลักการและเหตุผล  
 

การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based innovation) ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่บนพื้นฐานของปัจจัยการ
พัฒนาในทุกมิติ โดยการน าทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น  ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือการ
พัฒนาระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความสอดคล้องสามารถสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางการ
พัฒนาซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยทวีความเจริญเติบโตทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่ทันสมัย และการลงทุนที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของพื้นที่ยิ่งๆ ขึ้น เพื่อตอบสนอง
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในการแข่งขัน (S 
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Curve) อุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ประกอบไปด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร  อุตสาหกรรม
อนาคต (New S-Curve) ประกอบไปด้วย หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และ
การแพทย์ครบวงจร สนช. จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าว จึงก าหนดขอบเขตการศึกษาใน 
3 ระดับ ได้แก่ ระเบียงนวัตกรรม ( Innovation Corridor)  เมืองนวัตกรรม (City Innovation) และย่านนวัตกรรม 
(Innovation District) 

  

4. วัตถุประสงค์ของ   

1. ส่งเสริมและผลักดันนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน 

2. ด าเนินการผลักดันให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านนวัตกรรมให้เกิดการร่วมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ทั้ง

ในระดับภูมิภาค ระดับเมือง ระดับย่าน 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในประเทศไทย  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:  ประเทศไทย 
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
1. การพัฒนานโยบาย และแพลตฟอร์มกลางเพ่ือให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นได้เข้าถึงข้อมูลการพัฒนา

นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business Cluster) ของ

พ้ืนที่นวัตกรรม 

2. การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ บ่มเพาะ พัฒนาทักษะทางด้านนวัตกรรมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรม เช่น ผู้บริหารเมืองหรือท้องถิ่น ผู้บริหารกิจการที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมือง

หรือย่านนวัตกรรม บุคลากรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน ในพ้ืนที่

เป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมของ สนช.  

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงผู้พัฒนาเมืองและย่านนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศให้มีส่วนร่วมกับ

การด าเนินการเมืองนวัตกรรมและย่านนวัตกรรมในประเทศไทย 
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :     

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. xx.0  
ลบ. 

1. ชื่อกิจกรรม: การพัฒนา

ย่านนวัตกรรมใน

ประเทศไทย 

(Innovation District 

Development)  

50  ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

  10 30 30 50 50 70 70 90 10
0 

10
0 

20 

  ตัวชี้วัด  
3 พื้นที่ 

      1   1  1 3 

2. ชื่อกิจกรรม: การพัฒนา

ทักษะบุคลากรผู้พัฒนา

เมืองนวัตกรรม 

 

20 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

     10 20 30 50 70 80 10
0 

6 

  ตัวชี้วัด  
1 หลักสูตร 

         1   1 

3. ชื่อกิจกรรม: การพัฒนา

แพลตฟอร์มการ

ให้บริการข้อมูลและ

สร้างการรับรู้ด้านเมือง

และย่านนวัตกรรม 

30 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

  10 30 30 50 50 70 70 90 10
0 

10
0 

7 

  ตัวชี้วัด  
1 โครงการ 

           1 1 

  

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน:  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

AY
 

YK
 

PP
N 

TJ
S   

1 การพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย         

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (40%) 20 10 5 5   

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 15 15 5 5   

สนับสนุนการด าเนินงาน (20%) 5 5 5 5   

2 การพัฒนาทักษะบุคลากรผู้พัฒนาเมืองนวัตกรรม       

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (40%) 5 10 20 5   
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

AY
 

YK
 

PP
N 

TJ
S   

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 5 10 20 5   

สนับสนุนการด าเนินงาน (20%) 5 5 5 5   

3 การพัฒนาดัชนีหรือแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้บริการข้อมูลเมืองและย่าน
นวัตกรรม 

      

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (40%) 20 5 5 10   

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 15 5 5 15   

สนับสนุนการด าเนินงาน (20%) 5 5 5 5   
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ   

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1: การพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย (Innovation District Development) 
 หน่วยนับ:  4 พื้นที่ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 พัฒนาและด าเนินการส่งเสริมพ้ืนที่ระดับย่านในเมืองเพ่ือให้เกิดระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเติบโตของ 
นวัตกรเพ่ือสร้างนวัตกรรม พัฒนากลไก เครือข่าย และกิจกรรม เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่เหมาะในแต่ละย่าน 
รวมทั้งการส่งเสริมและเชื่อมโยงผู้พัฒนาเมืองและย่านนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศให้มีส่วนร่วมกับการด าเนินการ
เมืองนวัตกรรมและย่านนวัตกรรมในประเทศไทย 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      1   1  1 3 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  การพัฒนาทักษะบุคลากรผู้พัฒนาเมืองนวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  1 หลักสูตร  

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ บ่มเพาะ พัฒนาทักษะทางด้านนวัตกรรมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการ
พัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรม เช่น ผู้บริหารเมืองหรือท้องถิ่น ผู้บริหารกิจการที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองหรือย่านนวัตกรรม 
บุคลากรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน ในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรม  

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
         1   1 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลและสร้างการรับรู้ด้านเมืองและย่านนวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  2 โครงการ  

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 การพัฒนานโยบาย และแพลตฟอร์มกลางเพ่ือให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นได้เข้าถึงข้อมูลการพัฒนานวัตกรรม
เชิงพ้ืนที่ในการวางแผนพัฒนาให้เกิดกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business Cluster) ของพ้ืนที่นวัตกรรม  
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6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
            1 1 

 
 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:   

      ไตรมาส 1 :  

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้างโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรม 

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้างโครงการดัชนีประเมินเมืองนวัตกรรม 

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มย่านนวัตกรรม 
ไตรมาส 2 :  

 สัญญาจ้างโครงการดัชนีประเมินเมืองนวัตกรรม 1 โครงการ  

 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มย่านนวัตกรรม 

 แผนพัฒนาทักษะบุคลากรผู้พัฒนาเมืองนวัตกรรม 
ไตรมาส 3 : 

 กิจกรรมพัฒนาย่านนวัตกรรม 2 โครงการ 

 หลักสูตรพัฒนาทักษะบุคลากรผู้พัฒนาเมืองนวัตกรรม 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 กิจกรรมการพัฒนาย่านนวัตกรรม 2 ย่าน 

 กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาย่านนวัตกรรม 

 แพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลย่านนวัตกรรม 

 รายงานโครงการดัชนีเมืองนวัตกรรม 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

 
8.1 ผลประโยชน์ 

ประโยชน์ทางตรง  
1. ไดฐ้านข้อมูลและแผนนโยบายเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายด้าน

การพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ในระดับองค์กร กระทรวง และระดับชาติ 
2. เครือข่ายผู้พัฒนาเมืองและย่านนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
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ประโยชน์ทางอ้อม  

1. ส่งเสริมขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และเศรษฐกิจในพ้ืนที่ จากข้อมูลด้านต่าง ๆ  
2. สนับสนุนให้เกิดการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และบูรณาการระหว่างองค์กร

ภาครัฐในกระทรวงและระหว่างกระทรวง  
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1. ความเข้าใจของเครือข่ายความร่วมมือใน

บทบาทของ สนช. ในการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพื้นที่  
 

2. ขาดผู้เชี่ยวชาญและผู้ช านาญการในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

 
 

3. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจในพ้ืนที่
กับการเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพของที่ดินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพ้ืนที่เป้าหมาย ท าให้มผีลต่อความ
ร่วมมือ 

4. การด าเนินงานของแต่ละพ้ืนที่มีขอบเขต
เนื้อหา และขอบเขตพ้ืนที่ รวมทั้งบริบท
และศักยภาพท่ีไม่เท่ากัน 

1. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจ
ของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แยกระหว่างการพัฒนาบทบาททาง
เศรษฐกิจกับการพัฒนาทาง
กายภาพ 

2. ด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่
มุ่งเน้นส่งเสริมในเชิงพ้ืนที่มากขึ้น 
เพ่ือสร้างเครือข่าย 
ของนักพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

3. ประชุมชี้แนะ และหารือเพ่ือหา
แนวทางการจัดการและการ
ด าเนินงานที่ตรงกันและไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
4. สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือจัดเก็บข้อมูล

ที่ได้จากการด าเนินงานให้อยู่ในรูป
ของการฐานเดียวกัน 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  33,000,000       บาท  
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     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: การพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศ
ไทย 

- - - 20,000,000 

1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ     
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
   5,000,000 

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    5,000,000 
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา    10,000,000 
1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุน     
กิจกรรม 2: การพัฒนาทักษะบุคลากรผู้พัฒนา
เมืองนวัตกรรม 

- - - 6,000,000 

2.1 ค่าใช้สอย     
 2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ     
 2.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
   1,000,000 

 2.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

2.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    5,000,000 
 2.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
2.3 งบสนับสนุน     
 2.3.1 เงินสนับสนุน     
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งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 3: การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการ
ข้อมูลและสร้างการรับรู้ด้านเมืองและย่าน
นวัตกรรม 

- - - 7,000,000 

3.1 ค่าใช้สอย     
 3.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ     
 3.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
    

 3.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

3.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 3.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    7,000,000 
 3.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
3.3 งบสนับสนุน     
 3.3.1 เงินสนับสนุน     
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1.  การพัฒนาย่านนวัตกรรมใน
ประเทศไทย 

20.0000  5.0000  2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000    

2.  การพัฒนาทักษะบุคลากร
ผู้พัฒนาเมืองนวัตกรรม 

6.0000      2.0000  2.0000  2.0000    

3.  การพัฒนาดัชนีหรือ
แพลตฟอร์มกลางเพ่ือให้
บริการข้อมูลเมืองและย่าน
นวัตกรรม 

7.0000     1.0000  2.0000  2.0000  2.0000   

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

-             
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ชื่อโครงการ:  ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

     โครงการนี้  เป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่บนพ้ืนฐานของปัจจัยการพัฒนาในทุกมิติ  โดยการน า
ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่นั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนา
ระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วมสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก เพ่ือสร้างและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง 
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

โครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธีถือเป็นกลไกการท างานที่ส าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนให้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 บรรลุตามเป้าหมายที่
ว่างไว้ด้วยการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในพื้นที่น าร่องและเกิดผลเป้นรูปธรรม 
เสริมสร้างสุขภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจประเทศให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรม
ทางการแพทย์ ซึ่งจากในอดีตพ้ืนที่ดังกล่าวมีการวางแผนและพัฒนาผลัดดันให้เป็นพ้ืนที่บริการทาง
การแพทย์ มีการลงทุนการปรับปรุงผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้ามารับการรักษาของประชาชน จากอดีต
จนถึงปัจจุบันการลงทุนดังกล่าวช่วยงานบริการด้านการรักษาผู้ป่วยได้อย่างดี แต่ยังขาดการพัฒนา
นวัตกรรมการแพทย์และเกิดการน าไปใช้จริง โครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เป็นโครงการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและน านวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาและวาง
แผนการท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

 ปัจจุบันในพื้นที่มีนวัตกรรมที่เกิดข้ึนแล้วในหลายๆหน่วยงานดังนั้นเพื่อสร้างให้ย่านเกิดเป็น
รูปธรรมและเกิดการน าไปใช้จริงโครงการหรือนวัตกรรมดังกล่าวต้องการ การมาตรฐการและการผลักดัน
อย่างเร่งด่วนเพ่ือไม่ให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการพัฒนา 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 

ผู้จัดการโครงการ:  นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก  

ผู้ร่วมท างาน:    นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ นางสาวเธียรวนันต์ จอมสืบ นายพลพินิจ พินิจชอบ 
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3. หลักการและเหตุผล  
 

สนช. ร่วมกับ ศลช.  ร่วมด าเนินการวางแผนพัฒนาย่านที่เกิดจากภาคีทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศ ในการ
พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมทางการแพทย์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการลงทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อต้นแบบในการ
พัฒนาย่านนวัตกรรมทางการแพทย์ ประสานความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาในระดับประเทศและระดับ โลกให้มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางและกิจกรรมในการพัฒนาย่านฯ ทั้งในด้าน นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ บริการ สภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
ให้เป็นศูนย์กลางและการรักษาและการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพต้นแบบขึ้ น ภายใต้พื้นที่ย่านโยธี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตย่านที่มี สถานพยาบาล สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ ที่มีการกระจุกตัวของโรงพยาบาล และ
สถาบันทางการแพทย์ จ านวนทรัพยากรบุคคล บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ สถานพยาบาล โรงเรียนแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐาน 
ต่อจ านวนประชากรสูงสุดในกรุงเทพมหานคร  

  

4. วัตถุประสงค์ของ   

1. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการศึกษา วิจัย พัฒนา และทดลองนวัตกรรมด้าน

การแพทย์ภายในย่านให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างนโยบายการ

พัฒนาใหม่ๆร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที ่

3. พัฒนาแพลตฟอร์มและกลไกเพ่ือยกระดับนวัตกรรม ลดและขจัดข้อจ ากัด และผลักดันโครงการนวัตกรรมด้าน

การแพทย์และสุขภาพของหน่วยงานภายในพ้ืนที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือพัฒนาระบบการเชื่อมต่อและฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรมและบริการด้านการแพทย์ในพ้ืนที่ให้

มีมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลทางด้านการแพทย์ต้นแบบ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:  กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
1. การพัฒนาแผนการบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 

2. การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการแพทย์และสุขภาพในย่านโยธี 

3. การพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการแพทย์และสุขภาพในย่านโยธี 

4. การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพ่ือให้บริการข้อมูลย่านนวัตกรรม 
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :     

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. xx.0  
ลบ. 

ชื่อกิจกรรม: การพัฒนา

แผนและการบริหาร

พื้นที่นวัตกรรมภายใน

ย่านนวัตกรรม

การแพทย์โยธ ี 

20 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

  10 30 30 50 50 70 70 90 10
0 

10
0 

5 

  ตัวชี้วัด  
2 โครงการ 

      1   1   2 

ชื่อกิจกรรม: การบ่มเพาะ
และพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น
ด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกด้าน
การแพทย์และสุขภาพใน
ย่านโยธ ี

20 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

     10 20 30 50 70 80 10
0 

3 

  ตัวชี้วัด  
2 กิจกรรม 

     1    1   2 

ชื่อกิจกรรม: การพัฒนา
บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การส่งเสริมและพัฒนาย่าน
นวัตกรรมแพทย์และ
สุขภาพ 

20 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

  10 30 30 50 50 70 70 90 10
0 

10
0 

3 

  ตัวชี้วัด  
2 กิจกรรม 

        1   1 2 

ชื่อกิจกรรม: การพัฒนา
แพลตฟอร์มกลางเพื่อให้
บริการข้อมูลย่าน
นวัตกรรม 

40 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

  10 30 30 50 50 70 70 90 10
0 

10
0 

10 

  ตัวชี้วัด  
2 โครงการ 

        1   1 2 
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน:     

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

AY
 

YK
 

PP
N 

TJ
S   

1 การพัฒนาแผนและการบริหารพื้นที่นวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์
โยธ ี

        

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (40%) 15 5 5 5   

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 15 5 5 5   

สนับสนุนการด าเนินงาน (20%)  10 5 5   

2 การบ่มเพาะและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการแพทย์
และสุขภาพในย่านโยธี 

      

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (40%) 15 5 5 5   

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 20  10 10   

สนับสนุนการด าเนินงาน (20%)  10  10   

3 การพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาย่านนวัตกรรม
แพทย์และสุขภาพ 

      

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (40%) 15 5 5 5   

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 20  20    

สนับสนุนการด าเนินงาน (20%)  20     

4 การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้บริการข้อมูลย่านนวัตกรรม       

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (40%) 40      

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 20 20     

สนับสนุนการด าเนินงาน (20%)   10 10   

- 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1: การพัฒนาแผนการบริหารพื้นที่นวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 
 หน่วยนับ:  2 โครงการ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 การจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอ้ือต่อการศึกษา วิจัย พัฒนา และทดลอง
นวัตกรรมด้านการแพทย์ภายในย่านให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมเป็นศูนย์กลางการ
บริการการศึกษา วิจัย พัฒนา และทดลองนวัตกรรมด้านการแพทย์ในประเทศ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      1   1   2 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  การบ่มเพาะและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการแพทย์และสุขภาพใน
ย่านโยธี 
 หน่วยนับ:  2 กิจกรรม  

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ บ่มเพาะ ให้กับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการแพทย์และสุขภาพ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท า
วิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ช่วยสร้างธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ส่งเสริมการน าผลการวิจัยพัฒนาเข้าสู่ระบบการ
คุ้มครองและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และการศึกษา เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญ  

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     1   1    2 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  การพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาย่านนวัตกรรมแพทย์และสุขภาพ 

 หน่วยนับ:  2 กิจกรรม  

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ บ่มเพาะ ให้กับบุคลากรภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
ท าวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ช่วยสร้างธรุกิจและเทคโนโลยีใหม่ ส่งเสริมการน าผลการวิจัยพัฒนาเข้าสู่ระบบการ
คุ้มครองและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และการศึกษา เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญ  

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        1   1 2 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4:  การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้บริการข้อมูลย่านนวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  2 โครงการ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
    พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น เพ่ือพร้อมในการ
ให้บริการและการเข้าถึงข้อมูลด้านการแพทย์และการวิจัย รวมทั้งข้อมูลด้านเชิงพ้ืนที่ของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 
 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        1   1 2 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

 แผนกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการแพทย์ครั้งที่ 1 

 กรอบการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่และระบบนิเวศด้านกายภาพของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 
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ไตรมาส 2 :  

 กิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการแพทย์ครั้งที่ 1 

 แผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาย่านนวัตกรรมครั้งที่ 1 

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพ่ือให้บริการข้อมูลย่านนวัตกรรม 
ไตรมาส 3 : 

 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพ่ือให้บริการข้อมูลย่านนวัตกรรม 2 โครงการ 

 แผนการบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 1 โครงการ 

 แผนกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการแพทย์ครั้งที่ 2 

 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาย่านนวัตกรรมครั้งที่ 1 

 แพลตฟอร์มกลางเพ่ือให้บริการข้อมูลย่านนวัตกรรม 1 โครงการ 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 ผลการด าเนินการบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 1 โครงการ 

 กิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการแพทย์ครั้งที่ 2 

 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาย่านนวัตกรรมครั้งที่ 2 

 แพลตฟอร์มกลางเพ่ือให้บริการข้อมูลย่านนวัตกรรม 1 โครงการ 
 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

 
8.1 ผลประโยชน์ 

ประโยชน์ทางตรง  
 จากการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านกายภาพ
และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Hardware) และการผลักดันด้านกฎหมาย นโยบายและมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ  (Software) 
รวมถึงการบริการจัดการ (Management) จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้ใช้งานในพ้ืนที่ย่านนวัตกรรม และท าให้ย่าน
นวัตกรรมการแพทย์โยธีมีมูลค่าที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนแบบก้าวกระโดด 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรเวลาของแพทย์ และพยาบาล 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 
- พัฒนาเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางการแพทย์ 
- เกิด Deeptech startup ด้าน Health and Medical  
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ประโยชน์ทางอ้อม  

1. ส่งเสริมขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และเศรษฐกิจในพ้ืนที่ จากข้อมูลด้านต่าง ๆ  
2. สนับสนุนให้เกิดการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และบูรณาการระหว่างองค์กร

ภาครัฐในกระทรวงและระหว่างกระทรวง  
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1. ความเข้าใจของเครือข่ายความร่วมมือใน

บทบาทของ สนช. ในการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพื้นที่  

 
 

2. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจในพ้ืนที่
กับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
ที่ดินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป้าหมาย 
ท าให้มีผลต่อความร่วมมือ 
 

1. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจ
ของเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แยกระหว่างการพัฒนาบทบาททาง
เศรษฐกิจกับการพัฒนาทาง
กายภาพ 

2. ด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่
มุ่งเน้นส่งเสริมในเชิงพ้ืนที่มากขึ้น 
เพ่ือสร้างเครือข่าย 
ของนักพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ 

3. ประชุมชี้แนะ และหารือเพ่ือหา
แนวทางการจัดการและการ
ด าเนินงานที่ตรงกันและไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
4. สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือจัดเก็บข้อมูล

ที่ได้จากการด าเนินงานให้อยู่ในรูป
ของการฐานเดียวกัน 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  21,000,000       บาท  
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     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: การพัฒนาแผนและการบริหารพ้ืนที่
นวัตกรรมภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 

- - - 5,000,000 

1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ     
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
   - 

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ     
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา    5,000,000 
1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุน     
กิจกรรม 2: การบ่มเพาะและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น
ด้วยเทคโนโลยีเชิงลึกด้านการแพทย์และสุขภาพใน
ย่านโยธี 

- - - 3,000,000 

2.1 ค่าใช้สอย     
 2.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ     
 2.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
    

 2.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

2.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 2.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    3,000,000 
 2.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
2.3 งบสนับสนุน     
 2.3.1 เงินสนับสนุน     
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งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 3: การพัฒนาบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมและพัฒนาย่านนวัตกรรมแพทย์และสุขภาพ 

- - - 3,000,000 

3.1 ค่าใช้สอย     
 3.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ     
 3.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
    

 3.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

3.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 3.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    3,000,000 
 3.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
3.3 งบสนับสนุน     
 3.3.1 เงินสนับสนุน     
กิจกรรม 4: การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพ่ือให้
บริการข้อมูลย่านนวัตกรรม 

- - - 10,000,000 

3.1 ค่าใช้สอย     
 3.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ     
 3.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
    

 3.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

3.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 3.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    10,000,000 
 3.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
3.3 งบสนับสนุน     
 3.3.1 เงินสนับสนุน     
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1.  การพัฒนาแผนการบริหาร
พ้ืนที่นวัตกรรมภายในย่าน
นวัตกรรมการแพทย์โยธี 

5.0000   1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

2.  การบ่มเพาะและพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้นด้วย
เทคโนโลยีเชิงลึกด้าน
การแพทย์และสุขภาพในย่าน
โยธี 

3.0000     2.0000     1.0000   

3.  การพัฒนาบุคลากรผู้ที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและ
พัฒนาย่านนวัตกรรมแพทย์
และสุขภาพ 

3.0000      2.0000     1.0000  

4. การพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง
เพ่ือให้บริการข้อมูลย่าน
นวัตกรรม 

10.0000      5.0000  3.0000  2.0000   

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

-             
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ชื่อโครงการ: นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  

(Mandatory innovation) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

 
 

 

 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S2-D1-6-Mandatory  2/12 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)   

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: งานเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

ผู้จัดการโครงการ: นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย (UK)  

ผู้ร่วมท างาน:  

- นายวิเชียร  สุขสร้อย (VS)   รองผู้อ านวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส (SS)   ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
- ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล(NN)  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 
- นายสุทธิรักษ ์ ดวงบุรงค ์(SDB)  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล (PKR)  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวนงนุช  ท่วมจร (NT)  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค  (JJR)  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ (PJR)  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาวปณาลี  พงษ์แดง (PPD)  นักพัฒนานวัตกรรม 
- นางสาววัลยา วิศาลบรรณวิทย์ (WWS) นักพัฒนานวัตกรรม 
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3. หลักการและเหตุผล  

จากการด าเนินงานของ สนช. ที่ได้มีการก าหนดนโยบายและขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมแห่งชาติอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในอนาคตของโลกที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานวัตกรรมให้สอดรับกับยุทธศาสต์ประเทศไทย 4.0 พร้อมมุ่งผลักดัน
ให้ไทยเข้าสู่การเป็น “Innovation Nation” หรือ ประเทศแห่งนวัตกรรม และเพ่ือสร้างโอกาสและความแตกต่างให้เกิด
เป็นผลผลิตที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ  

สนช. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพ่ือมุ่ง “สร้าง” ความเปลี่ยนแปลงที่สร้างมูลค่าและผลกระทบทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน โดยการพัฒนากลไกลการสนับสนุนแบบใหม่ในโครงการ นวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ หรือ Mandatory innovation ขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในระดับสูง และ
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของภาคเอกชน 
สังคม และภาควิชาการ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 
โดยในช่วงปีที่ผ่านมา สนช. ได้เริ่มศึกษาอุตสาหกรรมและบริการที่มีโอกาสขยายผลให้เกิดนวัตกรรมแบบที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ ในหลายส่วน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยการด าเนินโครงการ
นวัตกรรมต้นแบบส าหรับช่วยแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม ใน 2 ด้าน
ได้แก่ 

1. ธุรกิจนวัตกรรมในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID)  
    ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องศักยภาพทาง
การแพทย์ ทั้งในด้านบุคคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยี และเพ่ือตอบรับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) พร้อมทั้งหน่วยงานพันธมิตร
ภายในย่าน ซึ่งด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ 3 กระทรวงคือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ โดยวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรม
การแพทย์ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนเศษฐกิจและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการบริการ เทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยของ
ประชาชน 
  สนช. จึงได้ริเริ่มการผลักดันและส่งเสริมการลงทุนโดยร่วมมือกับ Startup นักลงทุนในสาขาต่างๆ 
นักพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ เพ่ือลดต้นทุนในการน าเข้ายาและเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศ 
พร้อมปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และยกระดับมุมมองของมาตรฐานการแพทย์ไทยสู่มาตรฐานโลก  สร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นภายในย่าน พัฒนาระบบแรงจูงใจ (incentive) เพ่ือเป็นตัวกระตุ้น ดึงดูดให้เกิดการ
ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาที่ดิน (land development) รวมทั้งการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ใน 3 ด้านได้แก่  

- ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Business) 
เป็นการพัฒนานวัตกรรมทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือมุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายระบบ

สาธารณสุขของประเทศ ท าให้ปัญหาการเข้าถึงการรักษา ความผิดพลาดในการวินิจฉัย และการขาดการติดตามสุขภาวะ 
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ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบบริหารจัดการสถานพยาบาล จ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้ข้อจ ากัดด้านก าลังคน และงบประมาณด้วยผลิตภัณฑ์หรือระบบทางการแพทย์และสุขภาพ  

- ธุรกิจนวัตกรรมสมุนไพร 
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและมีความสมบูรณ์ทางพืชสมุนไพรธรรมชาติที่หลากหลาย ซึ่ง

ปัจจุบันพืชสมุนไพรได้ถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตยาแผน
โบราณ ยาแผนปัจจุบันที่พัฒนาจากสมุนไพร และอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการประยุกต์สมุนไพรในรูปแบบต่างๆ เช่น 
สารสกัดจากสมุนไพร ส่วนผสมในเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สปา โดยแนวทางการยกระดับสมุนไพรด้วยการเพ่ิม
นวัตกรรมยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยกระดับและเพ่ิมบัญชียาสมุนไพร ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศในโรค
ส าคัญที่มีความต้องการสูง เพ่ิมมูลค่ายาสมุนไพรจากงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และยาสมุนไพรสามารถเข้าถึงหรือเป็นที่
นิยมส าหรับกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน 2 ด้าน ได้แก่ ยาสมุนไพรเพ่ือการรักษา
โรค (treatment) และผลิตภัณฑ์เพ่ือการบ ารุงสุขภาพ (health promotion)  

- ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร 
มุ่งเน้นการพัฒนาอาหารทางการแพทย์ (Medicinal Food) ที่ปรุงขึ้นมาเฉพาะและมีสูตรที่

แน่นอน เพ่ือการบ าบัดโรค/ลดความเสี่ยงเป็นโรค โดยสามารถพิสูจน์และผ่านการรับรองความปลอดภัย พร้อมกันนี้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องสามารถขึ้นทะเบียนเป็นอาหารทางการแพทย์ (Medicinal Food) หรืออาหารใหม่ (Novel 
Food) ที่มีผลการทดสอบทางคลินิกยืนยันประสิทธิภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ 

 

2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตร 
  ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  โดยปัจจุบันมีพ้ืนที่ทางการเกษตร

(Agricultural land) ทั้งหมดประมาณ 208,448 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40.62 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ และเป็น
พ้ืนที่เพาะปลูก (Arable land) จ านวน 152,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ มีประชากร
ที่เป็นเกษตรกรประมาณ 60% ของประเทศ และมีมูลค่าประมาณ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งส่วนบริโภคภายในและ
ส่งออก โดยสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าอาหารหลักของประเทศไทย ได้แก่ ข้าว ผัก และผลไม้ต่างๆ เนื้อหมู เนื้อไก่ 
โดยเฉพาะข้าวที่ไทยสามารถผลิตได้อย่างเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศถึงร้อยละ75 และเป็นผู้ส่งออกข้าวราย
ใหญ่ของโลก  ซึ่งผลการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา  พบว่ารายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร  โดยรวมดีขึ้นแม้แต่
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาภาคการเกษตรได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ  เป็นผลมาจากการด าเนิน
นโยบายหลายด้าน  รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรในแนวทฤษฎีใหม่  ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบ้างแล้ว 

  อย่างไรก็ตาม การเกษตรแบบดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตต่ า ท าให้เกษตรกรของไทยยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากจน ขณะเดียวกันจ านวนประชากรที่สูงขึ้น ชุมชนเมืองที่ขยายตัว พ้ืนที่เพาะปลูกที่ลดลง สภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อน รวมทั้งความต้องการผลิตผลเกษตรเพ่ือแปลงเป็นพลังงานที่สูงขึ้น ท าให้เกษตรกรรม
แบบดั้งเดิมยิ่งไม่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการได้ และความพยายามในการเพ่ิมผลผลิตด้วยวิธีเดิมๆ กลับ
ท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ จากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือยเกิน
ความจ าเป็น นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของรายได้จากคนในภาคการเกษตรและภาคผลิตอ่ืนมาก  ความเสื่อมโทรมของ
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ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร  การสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรไปตั้งแต่เก็บเกี่ยวตลอดเส้นทางไปสู่
ผู้บริโภคหรือสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีพอ ขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์  การรวมตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบบทวิภาคีและพยุหภาคี  ได้
ส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อภาคการเกษตรและเกษตรกรของไทย 

  สนช.จึงได้ก าหนดการด าเนินงานโดยจะมุ่งเน้นในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ได้แก่ 
- การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย

ต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม (Agtech total Solution) เพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพ่ิมผลผลิต เพ่ิม

คุณภาพของผลิตผล และเพ่ิมผลก าไรจากการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูล

ด้านการเกษตร ที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัย

การผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ 

- การพัฒนา สนับสนุนนวัตกรรมการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) 

เพ่ือคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุด ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการขายและศักยภาพการส่งออกสินค้าทางการเกษตร โดย

อาศัยเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เกษตรกรรมแบบแม่นย าสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรกรรมในเมือง และ

เกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร การ

ตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือความปลอดภัยในอาหาร ดังนั้นท าให้นวัตกรรมเกษตรจะมีบทบาทส าคัญ

และถือว่าเป็นเกษตรกรรมของอนาคตอย่างแท้จริง นวัตกรรมการเกษตรจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของ

เกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตส าคัญของผลิตผลเกษตรของ

โลกต่อไป  

4. วัตถุประสงค์  

4.1 พัฒนาโครงการนวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

4.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมฐานนวัตกรรม 
4.3 ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ ผ่านกระบวนการพัฒนาโครงการนวัตกรรม

ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  ด้วยการด าเนินงานในลักษณะเชื่อมโยงองค์ความรู้จากทั้งภาครัฐ เอกชนและ
สถาบันการศึกษาหรือวิจัย โดยการผลักดันจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นด้วยผู้ประกอบการไทย  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ ทั่วประเทศ 
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5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
5.2.1 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศ 
5.2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ: แถลงข่าว, ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย 
5.2.3 เปิดรับข้อเสนอโครงการจากภาคเอกชน  
5.2.4 พิจารณาร่างข้อเสนอโครงการ (Concept Pitching) 
5.2.5 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับเอกชน (Intensive Activity Program) 
5.2.6 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการผ่านคณะท างานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 
5.2.7 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 
5.2.8 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 

 

- กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 30.0000  
ลบ. 

1. กิจกรรมส่งเสริมและ
แสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

30   10 30 60 80 90 100 100 100 100 100 100 100  

1.1 แสวงหาและกระตุน้
ให้เกิดการพัฒนา
โครงการนวัตกรรมใน
พื้นที ่

  20 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4.0000 

  ตัวชี้วัด: กิจกรรม  1 1 1 1         

1.2 พัฒนาเครือขา่ย
ความร่วมมอืในพื้นที่
เพื่อแสวงหาและ
พัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

  0 0 25 50 75 100 100 100 100 100 100 100 1.0000 

  ตัวชี้วัด: จ านวน

ข้อเสนอโครงการ 
     15        

2. กิจกรรมการสนับสนุน
โครงการนวัตกรรม 

70  0 10 20 30 40 55 70 80 90 100 100 100  

2.1 พิจารณาและ
กลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม 

  0 10 20 30 45 60 75 85 95 100 100 100 25.0000 

  ตัวชี้วัด: จ านวน

โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุน 

        3 2 2   

2.2 ท าสัญญาโครงการ   0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 100 0.0000 
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รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 30.0000  
ลบ. 

  ตัวชี้วัด: จ านวน

โครงการที่ได้รับการ

ท าสัญญา 

           5  

2.3 ด าเนนิโครงการและ
ติดตามโครงการ 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 

  ตัวชี้วัด: รายงาน

ความก้าวหน้า 
             

 

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการนวัตกรรม
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศ

เงิน 50 ลบ.

VS, SS, UK, NN, SDB, 
PKR, JJR, PPD, WWS, 

NT

1. แสวงหาและพัฒนาโครงการ

งาน 50%; เงิน 5 ลบ.

VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, 
PPD, WWS, NT

1.1 แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ
งาน 20%; เงิน 4.0 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD, WWS, NT

1.2 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับเอกชนท่ีสนใจ
งาน 80%; เงิน 1.00 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD, WWS, NT

2. การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมมุง่เป้า

งาน 50%; เงิน 45.0 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD, 
WWS, NT

2.1 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ
งาน 20%; เงิน 0 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD, WWS, NT

2.2 ท าสัญญาโครงการนวัตกรรม

งาน 20%; เงิน 0 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD, WWS, 
NT

2.3 ด าเนินและติดตามโครงการนวัตกรรม
งาน 10%; เงิน 0 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD, WWS, NT
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ล าดั
บท่ี 

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

SS
 

UK
 

NN
 

SD
B 

PK
R 

JJR
 

PJ
R 

PP
D 

W
W

S 

AT
W

 

1 แสวงหา พัฒนาและส่งเสริมโครงการนวัตกรรม(30%)             
งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม 

(10%) 
30 30 40         

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (20%) 30 30 40         
แสวงหา พัฒนาและส่งเสริมโครงการนวัตกรรมโครงการ 
(20%) 

10 10 20 5 5 5 5 5 5 5 5 

พัฒนาขอ้เสนอโครงการร่วมกับเอกชนที่สนใจ (50%)   20 10 10 10 10 10 10 10 10 
2 สนับสนุนโครงการนวัตกรรม (70%)             

งาน พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม (10%) 10 10 20 5 5 5 5 5 5 5 5 
ท าสัญญาโครงการ (10%)   20 10 10 10 10 10 10 10 10 
ด าเนนิโครงการและตดิตามโครงการ (60%)   20 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ  
 หน่วยนับ: กิจกรรม 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือ แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดการประชาสัมพันธ์/
แถลงข่าวโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย การจัดประชุมเพ่ือแสวงหาความร่วมมือ หรือการจัดอบรมการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรม (Smart SMEs) และ/หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based 
enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมจะสามารถเพ่ิมพูนความรู้ด้านธุรกิจใน
ระดับเชิงลึก และเป็นการสร้างแนวคิดไอเดียธุรกิจให้เป็นจริง มีการวางแผนและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดความ
ล้มเหลวในการสร้างธุรกิจจนสามารถต่อยอดให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้จริงและมีศักยภาพ  

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1 1 1 1        4 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  จ านวนโครงการนวัตกรรมแบบที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 
 หน่วยนับ:  โครงการ 
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 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 โครงการนวัตกรรม หมายถึง โครงการนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในระดับสูง 
และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันของ
ภาคเอกชน สังคม และภาควิชาการ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา และสนับสนุนเศรษฐกิจฐาน
รากของประเทศทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น  

การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/คณะท างาน 
ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        3 2 2  7 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

ไตรมาส 1 : แผนปฏิบัติการของโครงการนวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ได้รับการอนุมัติจาก กนช. และระบบ
การบริหารจัดการโครงการฯ 

ไตรมาส 2 : แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
ไตรมาส 3 : จ านวนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จ านวน 30 โครงการ 
ไตรมาส 4 : จ านวนโครงการนวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จ านวน 15 โครงการ 

 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 
 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง เป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

รัฐบาล ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเป็นต้นแบบโครงการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของรัฐบาลต่อไป สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ  

ประโยชน์ทางอ้อม ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย ในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมผ่านความ
ร่วมมือในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรม
ให้แก่ผู้ประกอบการไทย รวมถึงสร้างระบบการพัฒนานวัตกรรมจากการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ 1. โครงการนวัตกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศ จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาโครงการ
ร่วมกับผู้ประกอบการที่ศักยภาพในการรับทุน 
อาจใช้เวลาและกระบวนการในการคัดเลือก
ยาวนาน ส่งผลให้มีความเสี่ยงในด้านความ
ล่าช้าของการอนุมัติโครงการ 

ด าเนินการบูรณาการร่วมกับสถาบัน
และสมาคมที่มีความเชี่ยวชาญและอยู่
ในอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ือช่วยใน
การพัฒนาโครงการและคัดเลือก
โครงการและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 

ความเสี่ยงขององค์กร 2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติและอาจจะต้อง
อาศัยระยะเวลาในการด าเนินโครงการซึ่งอาจ
ใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผลกระทบในวง
กว้าง 

ให้ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในการ
พัฒนาโครงการและอาจใช้เครื่องมือ
หรือกระบวนการในการพิจารณาเพ่ือลด
ความเสี่ยงของโครงการ 

 

10. งบประมาณ 

 10.1 งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  30,000,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

- - - - 

1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 10 0.1000  1.0000 
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา

และประชาสัมพันธ์โครงการ 
4 1.0000  4.0000 

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ     
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
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งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุน     
กิจกรรม 2: กิจกรรมการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

    

1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ     
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
    

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ     
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุนโครงการ 7 3.5714  25.0000 
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  10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1.  การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรม 

5.0000  0.5000 0.5000 2.0000 2.0000        

2. สนับสนุนโครงการนวัตกรรม 25.0000        10.7143 7.1428 7.1428   

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขต
งานจ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 
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ชื่อโครงการ:  นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ-แบบเปิด (Economy Open innovation Platform) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

ผู้จัดการโครงการ:   
 ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล (NN)  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 
  

ผู้ร่วมท างาน:    
 นายวิเชียร  สุขสร้อย (VS)   รองผู้อ านวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส (SS)   ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
 นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป (PP)  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 
  นายอุกฤช กิจศิริเจริญชัย (UK)  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม 

นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล (PKR)  นักพัฒนานวัตกรรม 
นายสุทธิรักษ์  ดวงบุรงค์ (SDB)  นักพัฒนานวัตกรรม 
นางสาวนงนุช ท่วมจร (NT)   นักพัฒนานวัตกรรม 
นายอภิวัฒน์  ถาวรแก้ว (ATW)  นักพัฒนานวัตกรรม 
นางสาววัลยา  วิศาลบรรณวิทย์ (WWS) นักพัฒนานวัตกรรม 
นายจิตรภณ  จิรกุลสมโชค (JJR)  นักพัฒนานวัตกรรม 
นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ (PJR)   นักพัฒนานวัตกรรม 
นางสาวปณาลี พงษ์แดง (PPD)  นักพัฒนานวัตกรรม 

นางสาวพัชมณ พลายมี (PPM)  นักพัฒนานวัตกรรม 
นายชาญวิทย์  รัตนราศรี (CR)  ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 
นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์ (AS)  ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 

นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย (PWN)  นักส่งเสริมนวัตกรรม 
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3. หลักการและเหตุผล  
รัฐบาลมีนโยบายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกระทบสูงในการ
ผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นและระยะยาว เช่น พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
ชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี เขียว [Bio-Circular- Green (BCG) Economy] เศรษฐกิจดิจิทัลด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI & Digital Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing 
Economy) เป็นหลัก เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation driven enterprise; 
IDE) ซึ่งประกอบด้วยวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Innovation-
based SMEs) ในพื้นที่เศรษฐกิจและในภูมิภาคทั้งในภาคการผลิตและการบริการที่มีรูปแบบธุรกิจ (Business model 
innovation) ที่สามารถท าซ้ า (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
(Exponential growth) และให้สามารถแข่งขันและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลกได้ โดยทั้ง
สองกลุ่มถือได้ว่าเป็นรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในยุคเศรษฐกิจเช่นปจัจุบัน และ
เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ให้สามารถเริ่มต้นด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ลดความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการของผู้ประกอบการในภูมิภาคและส่วนกลาง ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
ซึ่งจะมุ่งไปที่ "การสร้างความแตกต่าง" (differentiation) จากผลิตภัณฑ์เดิม ด้วยการน าเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุดเพื่อจัดการให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
กระบวนการผลิตใหม่ ธุรกิจใหม่ รวมทั้งเกิดการสร้างนวัตกรรมบริการจากการน านวัตกรรมผลิตภัณฑ์มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
ก่อให้เกิดการบริการแบบใหม่และการแก้ปัญหาใหม่( total solution) ที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) การบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ
นวัตกรรม และการเชื่อมโยงวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการอาศัยเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ
ไทยอย่างเป็นระบบ 

สนช.เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)และผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Innovation-based SMEs) สู่ภูมิภาคด้วยนวัตกรรมแบบเปิด ผ่านการบ่มเพาะ
และพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม (Groom) ทั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)และผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ( Innovation-based SMEs) และให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เปล่า (Grant) แก่
บริษัทนิติบุคคลผ่านกลไกการให้ทุนสนับสนุน NIA Venture และคูปองนวัตกรรมส าหรับ SMEs (Innovation coupon for 
SMEs) เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม สร้างตลาดใหม่ และเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตลอดจนเป็นส่วนส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและก้าวหน้า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท าให้เกิดความกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
ซึ่งการด าเนินการจะแบ่งการสนับสนนุ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ( Innovation-based SMEs) เป็น 4 ภูมิภาค โดยเน้นการสนับสนุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
ศักยภาพและสามารถสร้างผลกระทบสูงของแต่ละภูมิภาคเป็นหลักดังนี้ 

1. การสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ จะรับผิดชอบการการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ( Innovation-based SMEs) ใน
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ภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือตอนบน โดยเน้นการสนับสนุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular- Green (BCG) Economy] เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI 
& Digital Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

2. การสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะรับผิดชอบการการสนับสนุน ส่งเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ( Innovation-based 
SMEs) ในตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการสนับสนุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular- Green (BCG) Economy] และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

3. การสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ จะรับผิดชอบการการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
เร่ิมต้น (Startup)และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Innovation-based SMEs) ทั้งภูมิภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ฝั่งตะวันออก และ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูลโดย เน้นการสนับสนุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular- Green 
(BCG) Economy] เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI & Digital Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) 

4. การสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมในส่วนกลาง จะรับผิดชอบการการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup)และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ( Innovation-based SMEs)  ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เน้นการสนับสนุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular- Green (BCG) Economy] 
เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI & Digital Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจ
แบ่งปัน (Sharing Economy) เป็นหลัก 

ซึ่งที่ผ่านพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation driven enterprise; IDE) ซึ่ง
ประกอบด้วยวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ( Innovation-based 
SMEs) ในพื้นที่เศรษฐกิจและในภูมิภาค ขาดองค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนาและส่งเสริมดังกล่าวคือกลไกการสนับสนุน
ผู้ประกอบการเพื่อด าเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ ธุรกิจใหม่ รวมทั้งเกิดการสร้างนวัตกรรมบริการจาก
การน านวัตกรรมผลิตภัณฑ์มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันก่อให้เกิดการบริการแบบใหม่และการแก้ปัญหาใหม่( total solution) ที่มี
ความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  

ดังนั้น สนช.เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น ( Startup)และ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Innovation-based SMEs) ทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและในภูมิภาค จึง
ได้ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม (Groom) 
ทั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Innovation-based SMEs) ด้วย
การน าเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เปล่า (Grant) แก่บริษัทนิติบุคคลผ่านกลไกการให้ทุนสนับสนุน NIA Venture คูปอง
นวัตกรรมส าหรับ SMEs (Innovation coupon for SMEs) และเงินทุนให้เปล่าผ่านกลไกแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนในโครงการ
นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม สร้างตลาดใหม่ และเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตลอดจนเป็น
ส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล
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ไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและก้าวหน้า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท าให้เกิดความกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในภาคเอกชนของประเทศอย่างวงกว้าง 

จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งต้องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม และต้องการ
วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยการบ่มเพาะ พัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 
(Smart Farmer)  และเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม ( Innovation driven enterprise; IDE) ซึ่งประกอบด้วยวิสาหกิจ
เร่ิมต้น (Startup) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Innovation-based SMEs) ผ่านการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวี ยน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular- Green (BCG) 
Economy] เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI & Digital Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เป็นหลัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential 
growth) และให้สามารถแข่งขันและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก นอกจากนี้ต้องการดึงดูด
การลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่ทันสมัย จึงจ าเป็นต้องพัฒนาย่านนวัตกรรมและย่านสร้างสรรค์ เชื่อมโยงวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ( Innovation-based SMEs) เข้าหากันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
สินค้า บริการ และองค์ความรู้ระหว่างกัน ท าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด 

 
“ระบบนิเวศนวัตกรรมในระดับภูมิภาค (Regional Eco-Innovation System)” 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1  เพ่ือส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน  

4.2 เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) กับผู้ให้บริการนวัตกรรม/ผู้เชี่ยวชาญ สร้างพันธมิตรในการด าเนินงานร่วมกับสถาบันภาคเอกชน 

4.3 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในการประกอบธุรกิจให้ส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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4.4 เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจากฐานขององค์ความรู้ ให้เกิดผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
4.5 เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5. 6. เพ่ือพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศรายละเอียดการ
ด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
ในการด าเนินงานของแผนงานนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ-แบบเปิด (Economy Open innovation platform) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะแบ่งเป็นโครงการดังนี้ 

 
5.2.1 โครงการตามเครือข่ายภูมิภาคและส่วนกลาง ส าหรับการพัฒนา สนับสนุนและติดตามโครงการ

นวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) จ านวน 
4 โครงการ ได้แก ่
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- โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ รับผิดชอบการพัฒนา 
สนับสนุนและติดตามโครงการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร 
พิจิตร และ อุทัยธานี 

- โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบ
การพัฒนา สนับสนุนและติดตามโครงการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based 
enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 20 จังหวัด อุดรธานี เลย 
หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ 

- โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ รับผิดชอบการพัฒนา 
สนับสนุนและติดตามโครงการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในภูมิภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย 11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล และ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย 3 
จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

- โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง รับผิดชอบการพัฒนา 
สนับสนุนและติดตามโครงการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ( Innovation-based enterprise) และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ภาคกลาง ประกอบด้วย 
14 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  และภาคตะวันออก ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

โดยโครงการทั้ 4 โครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม  
( nnovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งเป็นการท างานร่วมกัน
ของด้าน demand side และ supply side กล่าวคือจะเน้นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
(Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บริการหรือกระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรม กับผู้ให้บริการนวัตกรรม (ISP) ผ่านขัน้ตอนการพัฒนาโครงการนวัตกรรม
จาก สนช. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอ่ืนๆ เพ่ือก่อให้เกิด
การพัฒนาโครงการนวัตกรรมที่สามารถน าไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์หรือสามารถเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านนวัตกรรม
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยเป็นการบูรณาการการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายนวัตกรรมนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ (งานนวัตกรรมแบบเปิด) ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และฝ่าย
โครงการสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมการบูรณาการ 
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5.2.2 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม จ านวน 3 สาขา ได้แก ่
   - สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ 
  - สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน 
  - สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน 

 
 โดยการด าเนินงานในการพัฒนาและสนับสนุนโครงการของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-
based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในแต่ละศูนย์ส่วนกลางและภูมิภาค จะไปตามขั้นตอนดังนี้ 
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

 5.3.1 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ 

รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.9140 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

20.0   25.0 50.0 65.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในพ้ืนท่ี 

  50.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.3000 

1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ีเพื่อ
แสวงหาและพัฒนาโครงการร่วมกบัผู้ประกอบการ 

  50.0 10.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 30.0   50.0 50.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   
2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) 

  50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.3300 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมแบบเข้มข้น 

  50.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.1000 

3. กิจกรรมการสนับสนนุโครงการนวัตกรรม 50.0   0.0 6.3 23.3 45.7 52.0 65.2 73.0 80.8 88.7 96.5 99.0 100.0   
3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม   80.0   6.7 26.7 53.3 60.0 73.3 80.0 86.7 93.3 100.0 100.0 100.0 1.1340 
3.2 ท าสัญญาโครงการ  10.0           15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 0.0000 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ   10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 0.0000 
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 5.3.2 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.8895 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

20.0   25.0 50.0 65.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในพ้ืนท่ี 

  50.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.2000 

1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ีเพื่อ
แสวงหาและพัฒนาโครงการร่วมกบัผู้ประกอบการ 

  50.0 10.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 30.0   0.0 25.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   
2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนภูมิภาค 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

  50.0 0.0 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.3300 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมแบบเข้มข้น 

  50.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.1000 

3. กิจกรรมการสนับสนนุโครงการนวัตกรรม 50.0   0.0 1.0 10.9 29.7 39.6 42.1 53.4 64.8 76.2 96.5 99.0 100.0   
3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม   80.0   0.0 11.1 33.3 44.4 44.4 55.6 66.7 77.8 100.0 100.0 100.0 0.3600 
3.2 ท าสัญญาโครงการ   10.0           15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 0.0000 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ   10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 0.0000 
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5.3.3 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ 

รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ
/ ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 20.9073 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการนวัตกรรม 20.0   25.0 50.0 65.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   
1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน 

  50.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 8.5000 

1.2 แสวงหาและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในพ้ืนท่ีภาตใต ้

  25.0 10.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.1000 

1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ีเพื่อแสวงหาและ
พัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

  25.0 10.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0500 

 2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 30.0   62.0 62.0 71.0 80.0 82.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 100.0 100.0   
2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)   50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.3540 
2.2 จัดท า TOR และจัดจ้างเพื่อจดักิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรมส าหรบัผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมแบบเข้มข้น 

  30.0 40.0 40.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 5.3533 

2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น 

  20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 0.0500 

3. กิจกรรมการสนับสนนุโครงการนวัตกรรม 50.0   0.0 13.9 19.1 38.7 39.7 46.5 49.0 51.5 54.0 76.5 89.0 100.0   
3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมจากภาคใต้   30.0 0.0 42.9 57.1 85.7 85.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.6750 
3.2 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมจากภาคใต้
ชายแดน 

  50.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 60.0 80.0 100.0 8.4000 

3.3 ท าสัญญาโครงการ   10.0           15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 0.0000 
3.4 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ   10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 0.0000 
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5.3.4 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 

รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5.2175 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

20.0   15.0 40.0 55.0 70.0 85.0 90.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในพ้ืนท่ี 

  50.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.5010 

1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนท่ีเพื่อ
แสวงหาและพัฒนาโครงการร่วมกบัผู้ประกอบการ 

  50.0 10.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.2000 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 30.0   50.0 50.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   
2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนกลาง   50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.6000 
2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรมแบบเข้มข้น 

  50.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.1000 

3. กิจกรรมการสนับสนนุโครงการนวัตกรรม 50.0   11.4 27.1 33.0 40.6 49.7 62.0 71.0 80.1 89.1 96.5 99.0 100.0   
3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม   80.0 14.3 32.7 38.8 46.9 57.1 69.4 77.6 85.7 93.9 100.0 100.0 100.0 3.8165 
3.2 ท าสัญญาโครงการ   10.0           15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 0.0000 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ   10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 0.0000 
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5.3.5 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

 
 
 

รายการกิจกรรม 

น้ าหนัก 
(%) 

น้ าหนัก
ย่อย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ/ 

ตัวชี้วัด 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.7500 

1. กิจกรรมประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม 

100.0    10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0  100.0  100.0  100.0    

    1.1 สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ   33.3  3.3  6.7  10.0  13.3  16.7  20.0  23.3  26.7  30.0  33.3  33.3  33.3  0.2500 

    1.2 สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน   33.3  3.3  6.7  10.0  13.3  16.7  20.0  23.3  26.7  30.0  33.3  33.3  33.3  0.2500 

    1.3 สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปัน     33.3  3.3  6.7  10.0  13.3  16.7  20.0  23.3  26.7  30.0  33.3  33.3  33.3  0.2500 
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   

      5.4.1 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ 

กิจกรรมการด าเนนิงาน 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS SS PP UK NN PKR PJR PPM NSY PN WKT PKV AS CR PWN 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการนวัตกรรม                               

   1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในพืน้ที ่

5 5   20   20 20           5 5 5 

   1.2 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือในพื้นทีเ่พื่อแสวงหา
โครงการและพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

5 5   20 10  20 20           5 5   

   1.3 พิจารณาร่างข้อเสนอโครงการเบ้ืองตน้ 5 5 10 20 10 20 20 10               

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม                               
   2.1 การจ้างเหมานกัพัฒนานวตักรรมส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

5 5 
  

20 20 20 20 10 
              

   2.2 กจิกรรมพฒันาความสามารถทางนวตักรรม 
ส าหรับผู้ประกอบการธรุกจินวตักรรมแบบเข้มขน้ 

5 5 10 20 10 20 20 10           5 5 

3. กิจกรรมการสนับสนนุโครงการนวัตกรรม                               

   3.1 พิจารณาและกลัน่กรองโครงการนวตักรรม 5 5 10 20 10 20 20 10               

   3.2 ท าสญัญาโครงการ 5 5 10 20 10 20 20   5 5 5 5       

   3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 5 5 10 20 10 20 20 10 5 5 5 5       
 

           5.4.2 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS SS PP UK NN JJR WWS NSY PN WKT PKV AS CR PWN 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการนวัตกรรม                             

     1.1 แสวงหาและกระตุน้ให้เกิดการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในพืน้ที ่

5 5     20 20           5 5 5 

   1.2 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือในพื้นทีเ่พื่อแสวงหา
โครงการและพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

5 5     20 20           5 5   

   1.3 พิจารณาร่างข้อเสนอโครงการเบ้ืองตน้ 5 5 10 10 20 20 15               

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม                             

    2.1 จัดจ้างนกัพัฒนานวตักรรมส่วนภมูภิาค (ภาค
อีสาน) 

5 5 
10 10 20 20 

15         5 5 5 

    2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธรุกจินวตักรรมแบบเข้มขน้ 5 5 10 10 20 20 15               

3. กิจกรรมการสนับสนนุโครงการนวัตกรรม                             

   3.1 พิจารณาและกลัน่กรองโครงการนวตักรรม 5 5 10 10 20 20 15               

   3.2 ท าสญัญาโครงการ 5 5 10 10 20 20  15 5 5 5 5       

   3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 5 5 10 10 20 15 15 5 5 5 5       
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   5.4.3 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS SS PP UK NN NT ATW SDB PPD NSY PN WKT PKV AS CR PWN 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

                                

     1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
โครงการนวัตกรรมในพื้นที่ 

5 5 20     20 20 20           5 5 5 

   1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่เพื่อ
แสวงหาโครงการและพัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

5 5 20   10 20 20 20           5 5   

   1.3 พิจารณาร่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 5 5 20 10 10 20 20 20 15               

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม                                 

   2.1 การจ้างเหมานักพัฒนานวัตกรรม
ส่วนกลางและภูมิภาค 

5 5 
20    20 20 20 20 

15 
              

    2.2 จัดท า TOR และจัดจ้างเพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น 

5 5 20     20 20 20 15               

    2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
แบบเข้มข้น 

5 5 20 10 10 20 20 20 
  

        5 5 5 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม                 15               
   3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม 

5 5 20 10 10 20 20 20 15         
      

   3.2 ท าสัญญาโครงการ 5 5 20 10 10 20 20 20 15 5 5 5 5       

   3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 5 5 20 10 10 20 20 20 5 5 5 5 5       
  

 5.4.4 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรบัผิดชอบ 

VS SS PP UK NN NT SDB ATW JJR PJR PPD PPM WWS NSY WKT PN PKV AS PWN 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

                                      

     1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
โครงการนวัตกรรมในพื้นท่ี 

5 5     25           20 20 20         5 5 

   1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในพื้นท่ีเพื่อ
แสวงหาโครงการและพัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

5 5     25           20 20 20         5   

   1.3 พิจารณาร่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น 5 5 10 10 25 15 10 10 10 10 20 20 20             

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม                                       

    2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนกลาง 5 5 10 10 25                          

   2.2 กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น 

5 5 10 10 25 10 10 10 10 10 20 20 20         5 5 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม                                       

   3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 5 5 10 10 25 10 10 10 10 10 20 20 20             

   3.2 ท าสัญญาโครงการ 5 5 10 10 25 15 10 10 10 10 10 20 20 15 5 5 5 5   

   3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 5 5 10 10 25 15 10 10 10 10 10 20 20 15 5 5 5 5   
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5.4.5 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS SS PP UK NN PKR NT SDB ATW JJR PJR PPD PPM WWS KTN NSY PN WKT PKV 

1. กิจกรรมประชุมพิจารณาและกลั่นกรอง
โครงการนวัตกรรม 

                   

    1.1 สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ 5 5 15            10 10 10           10   

    1.2 สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการ
หมุนเวียน 

5 5 10   15       10         10   10       

    1.3 สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปั่น 5 5 10 15   10  10 10         10   10   10   10 

      

6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 6.1 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ 

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  จ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในภูมิภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และ อุทัยธานี 
 หน่วยนับ:  โครงการ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

   ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่เสนอโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมาย
เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่
ส าคัญของประเทศ ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งข้ึน  

  การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างาน ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1 3 4 1 2 1 1 1 1   15 
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6.2 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  จ านวนจ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย 20 จังหวัด อุดรธานี เลย หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ 
 หน่วยนับ:  โครงการ 

 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่เสนอโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมาย
เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่
ส าคัญของประเทศ ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งข้ึน  

  การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างาน ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1 2 1 0 1 1 1 2   9 

 

6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ 

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  ผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และ/หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
 หน่วยนับ:  กิจการ 

 6.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และ/หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
หมายถึง ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่เข้าร่วม
โครงการจะได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบที่ประสบความส าเร็จ โดยกิจกรรมจะ
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เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและกิจกรรม Workshop เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านธุรกิจในระดับเชิงลึก และเป็น
การสร้างแนวคิดไอเดียธุรกิจให้เป็นจริง มีการวางแผนและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดความล้มเหลวในการสร้าง
ธุรกิจจนสามารถต่อยอดให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้จริงและมีศักยภาพ และจะเน้นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการหรือ
กระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมกับผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา (mentor) เพ่ือให้สามารถพัฒนาโครงการซึ่งมี
นวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถท าซ้ า (Repeatable) และขยายตลาด 
(Scalable) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 

 6.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด     
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   15         15 

  ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  จ านวนจ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 หน่วยนับ:  โครงการ 

 6.3.3  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่เสนอโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมาย
เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่
ส าคัญของประเทศ ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งข้ึน  

  การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างาน ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.3.4  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   1      2 1 1 5 
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 ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  จ านวนจ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
 หน่วยนับ:  โครงการ 

 6.3.5  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่เสนอโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมาย
เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่
ส าคัญของประเทศ ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งข้ึน  

  การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างาน ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.3.6  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 3 1 2  1       7 

  

6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคกลาง 

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  จ านวนจ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ 
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
 หน่วยนับ:  โครงการ 

 6.4.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่เสนอโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมาย
เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่
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ส าคัญของประเทศ ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งข้ึน  

  การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างาน ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.4.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 7 3 4 5 4 3 3 3 2   40 

 

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  จ านวนจ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในภาคกลาง ประกอบด้วย 12 
จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และภาคตะวันออก ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
 หน่วยนับ:  โครงการ 

 6.4.3  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่เสนอโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นที่มีเป้าหมาย
เพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมใน 3 ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ และ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (Current S-Curve และ New S-Curve) ตลอดจนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่
ส าคัญของประเทศ ทั้งนี้ การอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดังกล่าวนั้น จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ที่คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (กนช.) ได้แต่งตั้งข้ึน  

  การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมายถึง โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างาน ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตามกลไกการสนับสนุนของส านักงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
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6.4.4  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 2    2 1 1 1 1   9 

6.5 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  การจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
 หน่วยนับ:  ครั้ง 

 6.5.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  การจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

  6.5.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 30 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      7.1 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคเหนือ 

ไตรมาส 1 : โครงการนวัตกรรม 4 โครงการ 

ไตรมาส 2 : โครงการนวัตกรรม 8 โครงการ 

ไตรมาส 3 : โครงการนวัตกรรม 6 โครงการ 

ไตรมาส 4 : - 

7.2 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไตรมาส 1 : โครงการนวัตกรรม 2 โครงการ 

ไตรมาส 2 : โครงการนวัตกรรม 3 โครงการ 

ไตรมาส 3 : โครงการนวัตกรรม 4 โครงการ 

ไตรมาส 4 : โครงการนวัตกรรม 1 โครงการ 

7.3 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภูมิภาคใต้ 

ไตรมาส 1 : การจัดจ้างผู้รับเหมาจัดกิจกรรมการอบรมและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
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 โครงการนวัตกรรม 4 โครงการ 

ไตรมาส 2 : มีผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 15 กิจการ 

โครงการนวัตกรรม 7 โครงการ 

ไตรมาส 3 : โครงการนวัตกรรม 5 โครงการ 

ไตรมาส 4 : กิจกรรมเพ่ือการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ หรือนักศึกษาในพ้ืนที่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจ

นวัตกรรม จ านวน 1 กิจกรรม 

โครงการนวัตกรรม 1 โครงการ 

7.4 โครงการเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 

ไตรมาส 1 : โครงการนวัตกรรม 15 โครงการ 

ไตรมาส 2 : โครงการนวัตกรรม 15 โครงการ 

ไตรมาส 3 : โครงการนวัตกรรม 15 โครงการ  

ไตรมาส 4 : โครงการนวัตกรรม 10 โครงการ  

7.5 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

ไตรมาส 1 :  จัดประชุมจ านวน 9 ครั้ง 

ไตรมาส 2 :  จัดประชุมจ านวน 9 ครั้ง 

ไตรมาส 3 :  จัดประชุมจ านวน 9 ครั้ง  

ไตรมาส 4 :  จัดประชุมจ านวน 3 ครั้ง  

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

 
ประโยชน์ทางตรง 1)  โครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการธุ รกิจนวัตกรรม ( Innovation-based 

enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) จ านวน 100 โครงการ 
 3)  จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนใต ้จ านวน 15 คน 
 4) เกิด เครือข่ ายนวัตกรรมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมของ

ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และวิสาหกิจเริ่มต้น  
 5) เกิดกิจกรรมการสร้างศักยภาพเพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
 6) เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนนวัตกรรมของ

ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ในรูปแบบของเงินให้เปล่าเนื่องจากการพัฒนา
นวัตกรรมมีความเสี่ยงสูง ท าให้ผู้ประกอบการที่จะคิดสิ่งใหม่ท าของใหม่ไม่สามารถหา
แหล่งเงินทุนและสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ 
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7) เสริมสร้างศักยภาพในการน าสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และ
วิสาหกิจเริ่มต้น ออกแพร่กระจายสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เตรียมความ
พร้อม วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และวิสาหกิจ
เริ่มต้น เพ่ือเข้าถึงแหล่งทุนผ่านธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC ) บริษัท
ขนาดใหญ่ที่มาร่วมลงทุนกับบริษัทต่างๆ (Corporate Venture Capital : CVC) หรือ 
ธนาคารพาณิชย์ไทยผ่านกลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย  

8) เชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และวิสาหกิจเริ่มต้น ผ่านงานความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ 

ผู้ได้รับประโยชน์ คือ  ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) 

ประโยชน์ทางอ้อม  1) ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง และสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ 

  2) ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startups 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 

  3) ส่งเสริมให้เกิดการน างานวิจัยและเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศมาใช้ในการ
ผลักดันนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรด้านวิชาการ
ให้ความส าคัญในการพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด น ามา
ซึ่งการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการและมุ่งเป้าภายในประเทศ 

  4)  จะก่อให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น ที่มีศักยภาพสูงในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือยกระดับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติไม่ครบตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ด าเนินการหาพันธมิตรและเครือข่าย
เพ่ือแสวงหาและพัฒนาโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 
พัฒนาข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาโครงการที่ตอบ
โจทย์พื้นที่ 

ความเสี่ยงของโครงการ - เนื่องจากการสถานการณ์ Covid – 19 ส่งผลให้
ต้องยุติกิจกรรมที่ท าร่วมกับเครือข่ายภูมภิาค
และส่วนกลาง ซึ่งส่งผลดังนี ้

เนื่องจากการสถานการณ์ Covid – 19 
ส่งผลใหต้้องยุติกิจกรรมที่ท าร่วมกบั
เครือข่ายภมูิภาค ส่งผลต่อการพัฒนา
โครงการนวัตกรรมท่ีลดลง 
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(1) ท าให้ไม่สามารถ coaching 
ผู้ประกอบการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อความ
พร้อมของโครงการท าให้ไม่สามารถ
น าเข้าสู่การพิจารณาได ้

(2) ไม่สามารถด าเนินการกิจกรรม
ปรึกษาและสรา้งแรงบันดาลใจใหก้ับ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมได้ ส่งผลต่อโครงการใหม่ที่
จะลงทะเบยีนเข้าสูร่ะบบ 

 
 

 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  29,853,300.00   บาท  

ประกอบไปด้วย งบประมาณประจ าปี 10,000,000.00 บาท งบประมาณบูรณาการจังหวัดชายแดนใต้ 

19,853,300.00 บาท  

       10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

- โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคเหนือ 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหา
โครงการนวัตกรรม 

     

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมในพ้ืนที่ 

ครั้ง/
กิจกรรม 

3   0.3000 

 1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
พ้ืนที่เพ่ือแสวงหาและพัฒนา
โครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

ครั้ง/
เครือข่าย 

1   0.0500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรม 

     

2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วน
ภูมิภาค (ภาคเหนือ) 

คน 1 0.00275 12 0.3300 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ
ทางนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น 

ครั้ง/
กิจกรรม 

2   0.1000 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

     

3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม* 

โครงการ 15   1.1340 

*งบประมาณตามสัญญารับทุนสนบัสนุนโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 15 โครงการ 18.0000 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2563  จ านวน    1.1340 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2564  จ านวน   13.866  ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2565  จ านวน    3.0000 ล้านบาท 

3.2 ท าสัญญาโครงการ สัญญา    0.0000 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตาม
โครงการ 

ครั้งการ
ติดตาม 

   0.0000 

รวม 1.9140 

 

- โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหา
โครงการนวัตกรรม 

     

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมในพ้ืนที่ 

ครั้ง/
กิจกรรม 

2   0.2000 

 1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
พ้ืนที่เพ่ือแสวงหาและพัฒนา
โครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

ครั้ง/
เครือข่าย 

1   0.0500 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรม 

     

2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วน
ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

คน 1 0.0255 9 0.2295 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ
ทางนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น 

ครั้ง/
กิจกรรม 

1   0.0500 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

     

3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม* 

โครงการ 9   0.3600 

*งบประมาณตามสัญญารับทุนสนบัสนุนโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 9 โครงการ 10.8000 ล้านบาท  
ปีงบประมาณ 2563  จ านวน    0.3600 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2564  จ านวน    8.9400 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2565  จ านวน    1.5000 ล้านบาท 

3.2 ท าสัญญาโครงการ สัญญา    0.0000 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตาม
โครงการ 

ครั้งการ
ติดตาม 

   0.0000 

รวม 0.8895 

 

- โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคใต้ 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหา
โครงการนวัตกรรม 

     

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมในพ้ืนที่
ภาคใต้ชายแดน 

ครั้ง/
กิจกรรม 

4   8.5000 

1.2 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมในพ้ืนที่
ภาคใต้ 

ครั้ง/
กิจกรรม 

3   0.1000 

1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
พ้ืนที่เพ่ือแสวงหาและพัฒนา
โครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

ครั้ง/
เครือข่าย 

2   0.0500 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรม 

     

2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วน
ภูมิภาค (ภาคใต)้ 

คน 1 0.0295 12 0.3540 

2.2  จัดท า TOR และจัดจ้างเพ่ือจัด
กิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้นในพ้ืนที่
ภาคใต้ชายแดน 

งาน 1   5.3533 

   2.3 จัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมแบบ
เข้มข้น 

ครั้ง/
กิจกรรม 

1   0.0500 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

     

3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรมจากภาคใต้ชายแดน 

โครงการ 5 1.2000  6.0000 

3.2 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรมจากภาคใต*้ 

โครงการ 7   0.6750 

*งบประมาณตามสัญญารับทุนสนบัสนุนโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 7 โครงการ 8.4000 ล้านบาท  
ปีงบประมาณ 2563  จ านวน    0.6750 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2564  จ านวน    6.7250 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2565  จ านวน    1.0000 ล้านบาท 
3.2 ท าสัญญาโครงการ สัญญา    0.0000 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตาม
โครงการ 

ครั้งการ
ติดตาม 

   0.0000 

รวม 21.0823 
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- โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหา
โครงการนวัตกรรม 

     

1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมในพ้ืนที่ 

ครั้ง/
กิจกรรม 

3   0.5010 

 1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
พ้ืนที่เพ่ือแสวงหาและพัฒนา
โครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

ครั้ง/
เครือข่าย 

1   0.2000 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรม 

     

2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วน
ภูมิภาค (ส่วนกลาง) 

คน 2 0.0250 12 0.6000 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ
ทางนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น 

ครั้ง/
กิจกรรม 

1   0.1000 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

     

3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรมภาคกลางและตะวันออก* 

โครงการ 9   0.5850 

*งบประมาณตามสัญญารับทุนสนบัสนุนโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 9 โครงการ 10.8000 ล้านบาท  
ปีงบประมาณ 2563  จ านวน      0.5850 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2564  จ านวน      8.7150 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2565  จ านวน      1.5000 ล้านบาท 
3.2 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรมกรุงเทพฯ นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม** 

โครงการ 40   3.2663 

**งบประมาณตามสัญญารับทุนสนบัสนุนโครงการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 40 โครงการ 48.0000 ล้านบาท  
ปีงบประมาณ 2563  จ านวน      3.2663 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2564  จ านวน    34.7337 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2565  จ านวน    10.0000 ล้านบาท 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

3.2 ท าสัญญาโครงการ สัญญา    0.0000 
3.3 ด าเนินโครงการและติดตาม
โครงการ 

ครั้งการ
ติดตาม 

   0.0000 

รวม 5.2175 
 

- โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 

(ถ้ามี) 
รวมจ านวนเงิน 

1. กิจกรรมประชุมพิจารณาและ
กลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

     

1.1 สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ ครั้ง  0.0250 10 0.2500 
1.2 สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการ
หมุนเวียน 

ครั้ง  0.0250 10 0.2500 

1.3 สาขาเศรษฐกิจบริการและ
แบ่งปัน 

ครั้ง  0.0250 10 0.2500 

รวม 0.7500 
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รวมงบประมาณ 29.8783 0.9320 0.4070 0.3320 2.4575 0.5575 0.2575 0.2075 1.7248 2.2575 6.6085 6.0258 8.1108 
1. โครงการพัฒนาและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ 

1.9140 0.1775 0.0275 0.0275 0.0775 0.1775 0.0275 0.0275 0.2435 0.0775 0.0775 0.9455 0.0275 

2. โครงการพัฒนาและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

0.8895 0.1000 0.0500 0.0000 0.0755 0.0255 0.0255 0.0255 0.0705 0.0255 0.1255 0.3405 0.0255 

3. โครงการพัฒนาและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ 

21.0823 0.2295 0.1795 0.1295 2.1795 0.0795 0.0795 0.0295 0.3595 2.0295 6.0295 1.7745 7.9828 

4. โครงการพัฒนาและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมในพื้นที่ส่วนกลาง 

5.2175 0.3500 0.1000 0.1000 0.0500 0.2000 0.0500 0.0500 0.9763 0.0500 0.3010 2.9403 0.0500 

5. โครงการการจัดประชุมพจิารณาและกลั่นกรอง
โครงการนวัตกรรม 

0.7750 0.0750 0.0500 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0250 0.0250 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.2.1 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคเหนือ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
ในพื้นที่ภาคเหนือ 

1.9140 0.1775 0.0275 0.0275 0.0775 0.1775 0.0275 0.0275 0.2435 0.0775 0.0775 0.9455 0.0275 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

0.3500 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500 0.0500 0.0000 0.0000 

    1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพฒันา
โครงการนวัตกรรมในพื้นที่ 

0.3000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500 0.0500 0.0000 0.0000 

    1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในพื้นที่เพื่อ
แสวงหาและพัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

0.0500 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 0.4300 0.0275 0.0275 0.0275 0.0775 0.0775 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 
    2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) 

0.3300 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 

    2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม
แบบเข้มข้น 

0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2160 0.0000 0.0000 0.9180 0.0000 
    3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม 

1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2160 0.0000 0.0000 0.9180 0.0000 

    3.2 ท าสัญญาโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
   3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.2.2 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

0.8895 0.1000 0.0500 0.0000 0.0755 0.0255 0.0255 0.0255 0.0705 0.0255 0.1255 0.3405 0.0255 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

0.2500 0.1000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 

    1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพฒันา
โครงการนวัตกรรมในพื้นที่ 

0.2000 0.0500 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 

    1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในพื้นที่เพื่อ
แสวงหาและพัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

0.0500 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 0.2795 0.0000 0.0000 0.0000 0.0755 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 
    2.1 จัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรมส่วนภูมิภาค 
(ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ) 

0.2295 0.0000 0.0000 0.0000 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 0.0255 

    2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม
แบบเข้มข้น 

0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 0.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0450 0.0000 0.0000 0.3150 0.0000 
    3.1 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
นวัตกรรม 

0.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0450 0.0000 0.0000 0.3150 0.0000 

    3.2 ท าสัญญาโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
   3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.2.3 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในภาคใต้ 

กิจกรรมการด าเนนิงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงนิเบิกจ่าย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการพัฒนาและสนับสนนุโครงการนวัตกรรมในพืน้ที่
ภาคใต ้

21.0823 0.2295 0.1795 0.1295 2.1795 0.0795 0.0795 0.0295 0.3595 2.0295 6.0295 1.7745 7.9828 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการนวัตกรรม 8.6500 0.2000 0.1500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0500 3.0500 
    1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพฒันาโครงการ
นวัตกรรมในพืน้ที่ภาคใต้ชายแดน 

8.5000 0.1000 0.1000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0000 0.0000 2.0000 3.0000 0.0500 3.0500 

    1.2 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืในพื้นที่เพือ่แสวงหา
และพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาตใต ้

0.1000 0.0500 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

    1.3 พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืในพื้นที่เพือ่แสวงหา
และพัฒนาโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ 

0.0500 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 5.7573 0.0295 0.0295 0.0795 0.9295 0.0295 0.0295 0.0295 0.1795 0.0295 0.6295 0.0295 3.7328 

    2.1 จัดจ้างนกัพัฒนานวตักรรมส่วนภมูภิาค (ภาคใต้) 0.3540 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 0.0295 

    2.2 จัดท า TOR และจดัจ้างเพือ่จัดกิจกรรมพฒันา
ความสามารถทางนวตักรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมแบบเข้มขน้ในพืน้ที่ภาคใต้ชายแดน 

5.3533 0.0000 0.0000 0.0000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1500 0.0000 0.6000 0.0000 3.7033 

   2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม
ส าหรับผู้ประกอบการธรุกจินวตักรรมแบบเข้มขน้ 

0.0500 0.0000 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

3. กิจกรรมการสนับสนนุโครงการนวัตกรรม 6.6750 0.0000 0.0000 0.0000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1800 0.0000 2.4000 1.6950 1.2000 
    3.1 พิจารณาและกลัน่กรองโครงการนวตักรรมจาก
ภาคใต ้

0.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1800 0.0000 0.0000 0.4950 0.0000 

 3.2 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวตักรรมจาก
ภาคใตช้ายแดน 

6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.4000 1.2000 1.2000 

    3.3 ท าสญัญาโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

   3.4 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.2.4 โครงการเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมในส่วนกลาง 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมในส่วนกลาง 

5.2175 0.3500 0.1000 0.1000 0.0500 0.20000 0.0500 0.0500 0.97625 0.0500 0.3010 2.94025 0.0500 

1. กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหาโครงการ
นวัตกรรม 

0.7010 0.3000 0.0500 0.0500 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2510 0.0000 0.0000 

     1.1 แสวงหาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
โครงการนวัตกรรมในพื้นที่ 

0.5010 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2510 0.0000 0.0000 

   1.2 พัฒนาเครือขา่ยความร่วมมือในพื้นที่เพื่อ
แสวงหาโครงการและพัฒนาโครงการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 

0.2000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

2. กิจกรรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 0.7000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 
   2.1 การจ้างเหมานกัพัฒนานวัตกรรม
ส่วนกลางและภูมิภาค 

0.6000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 

   2.2 กจิกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม
แบบเข้มข้น 

0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

3. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 3.8165 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9263 0.0000 0.0000 2.8903 0.0000 
   3.1 พจิารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม
ภาคกลางและตะวันออก 

3.8165 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9263 0.0000 0.0000 2.8903 0.0000 

 3.2 พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวตักรรม
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

0.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1350 0.0000 0.0000 0.4500 0.0000 

   3.2 ท าสัญญาโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
   3.3 ด าเนินโครงการและติดตามโครงการ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.2.5 โครงการการจัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินเบิกจ่าย  
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการการจัดประชุมพิจารณาและ
กลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 

0.7750 0.0750 0.0500 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0250 0.0250 

1. กิจกรรมประชุมพจิารณาและกลั่นกรอง
โครงการนวัตกรรม 

0.7750 0.0750 0.0500 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 0.0250 0.0250 

1.1 สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ 
0.2500 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0000 0.0000 

1.2 สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการ
หมุนเวียน 

0.2500 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0000 0.0000 

1.3 สาขาเศรษฐกิจบริการและแบ่งปั่น 
0.2750 0.0250 0.0000 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 

(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ 6.0000 6.0000 - - - - - - - - - - 

1. ค่าจัดจ้างผู้รับเหมาจัดกิจกรรมอบรม 
ส่งเสริม พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 

1.0000 1.0000           

2. กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ หรือนักศึกษา
ในพื้นที่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรม 

1.0000 1.0000           

3. ค่าจัดจ้างจัดจ้างนักพัฒนานวัตกรรม
ส่วนกลางและภูมิภาค  

2.0000 2.0000           

4. กิจกรรมพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกจิ
นวัตกรรมแบบเข้มข้น 

1.0000 1.0000           

5. กิจกรรมพัฒนาโครงการร่วมกับ
เครือข่ายนวัตกรรม 

1.0000 1.0000           
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ชื่อโครงการ:   
โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน (Growth Unit) 

 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 
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 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ: ผู้ประกอบการที่มีความรู้ในทักษะพื้นฐาน มีประสบการณ์ละความ
ช านาญในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการธุรกิจเป็นปัจจัยหนึ่งทีท่ าให้เศรษฐกิจพัฒนาและ
เติบโต ดังนั้น การพัฒนาทั้งด้านจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั้งในและนอกประเทศ 
ผ่านโครงการและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ล้วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ผู้ประกอบการ  

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:   ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ  
   ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม  
   ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม  
   ฝ่ายบริหารองค์กร 

ผู้จัดการโครงการ:  นางสาวปาณิศรา คะบุศย์  นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
     นางสาวพิชชารีย์  กีรติธากุล นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
 

ผู้ร่วมท างาน:     - นายวิเชียร  สุขสร้อย  รองผู้อ านวยการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  - ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส  ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
 - นายสุทธิรักษ์  ดวงบุรงค์  นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
 - นายจิตรภณ จิรกุลสมโชค  นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
  - นางสาวภัสสร จารุบริสุทธิคุณ   นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
 - นางสาววลัยรัชต โมกขะเวส นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม 
  - นายปริวรรต วงษ์ส าราญ  ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
  - นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
  - นางสาวสลิลเกตน์ เกียรติระบิล นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
 - นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม 
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 - นางสาววศวรรณ รู้รักดี   ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารองค์กร 
  - นางสาวทวีสิน ดึกภุมรินทร์ ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร  
 - นางสาวพิมพ์ตะวัน โสภาแปง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายบริหารองค์กร 
 - นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร 
  - นางสาววิจิตรา กลุ่มกว้าง   เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร 
 

3. หลักการและเหตุผล  

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ (Innovation for Economy Department) ซึ่งมีส่วนสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรม
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise: SME) และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (startups) ผ่านกลไกการให้ทุนและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมการพัฒนาองค์ความรู้ 
(Groom) การให้ทุนสนับสนุน (Grant) และการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ (Growth) ไดเ้ล็งเห็นว่าปัจจัยส่วนหนึ่งที่
ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทยยังไม่สามารถใช้ศักยภาพและเติบโตได้เต็มที่ คือขาดการพัฒนา
เทคโนโลยีเชิงลึก (deep tech) การพัฒนาธุรกิจ (business development) ความพร้อมในการบริหารจัดการและ
การน าเสนอธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (source of fund) จึงได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์” ขึ้น โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมตั้งแต่ระยะบ่มเพาะ (incubation) เร่งรัด (acceleration) ไปจนถึงให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการ
เติบโตของธุรกิจ (growth) รวมถึงเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง SME และสตาร์ทอัพในการเข้าถึงแหล่งทุนมากข้ึน
ทั้งผ่านโครงการกู้และกองทุน และโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ (bilateral 
collaboration)  

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในการประกอบธุรกิจให้ส าเร็จผล
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

2. เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. เพ่ือพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นทีด่ าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ…..ผู้ประกอบการนอกพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน (Growth Unit)  

1. โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร หรือ “SPACE-F” 
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2. โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย และการต่อยอดธุรกิจสู่แหล่งทุนอ่ืน (0% Interest Loan & 
Investment Link) 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 
4. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพ่ือการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม 
(Bilateral Programs for Parallel Support) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
นวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน

(Growth Unit)

1. โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีอาหาร หรือ “SPACE-F”

2. โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยและการต่อยอดธุรกิจสู่แหล่ง
ทุนอื่น (0% Interest Loan & Investment Link)

3. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมต้นสู่การลงทุน 
(Growth Program)

4. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
เพ่ือการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม

(Bilateral Programs for Parallel Support)

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอด

การลงทุน 
(Growth Unit) 

3.1 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ ผู้จัดกิจกรรมโครงการ 
3.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.3 จัดกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ 

3.4 จัดกิจกรรมน าเสนอข้อมูลธุรกิจของผู้ประกอบการต่อแหล่งทุน 

2.1 พัฒนา / ต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ บ่มเพาะผูป้ระกอบการนวัตกรรม 

2.4 ติดตามผล 
2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม/พัฒนาโครงการนวัตกรรม 

2. โครงการนวัตกรรมดีไม่มดีอกเบี้ยและ
การต่อยอดธุรกิจสูแ่หล่งทุนอื่น (0% 
Interest Loan & Investment Link) 
(PM: PKR, SDB / 0.3 MB) 
 

1.1 จัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการและด าเนินโครงการ 

1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  
1.3 บ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธรุกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.4 ติตตามผล 

1. โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโต
ทางธุรกิจดา้นเทคโนโลยีอาหาร หรือ 
“SPACE-F”  
(PM: JJR / 10.1 MB) 

4.1 พัฒนา / ต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

4.4 ติตตามผล 
4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม/พัฒนาโครงการนวัตกรรม 

4. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการเตบิโต
ของธุรกิจนวัตกรรม (Bilateral 
Programs)  
(PM: PK, PKR / 6.0 MB) 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
เริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program)  
(PM: PK / 3.1 MB)  
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5.2.1 โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร หรือ “SPACE-F” 
  สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ และฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ได้ริเริ่มโครงการ 
FoodTech Incubator and Accelerator Program ภายใต้ชื่อ “SPACE-F” โดยมีจุดประสงค์เพ่ือบ่มเพาะและ
พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech Startup) ตลอดจนเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจสู่
ตลาดเอเชีย รวมทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มกลาง (Platform) ที่ช่วยเชื่อมโยงวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาหารเข้ากับผู้ เล่นที่ส าคัญในระบบนิเวศ เช่น องค์กรภาครัฐ (Government agency) บริษัทขนาดใหญ่ (Big 
corporate) นักลงทุน (Investor) และ สถาบันการศึกษา (Academic institute) อันจะน าไปสู่การเพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงปัจจัยที่ส าคัญต่อการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดย สนช. หวังว่าโครงการ SPACE-F นี้จะ
มีส่วนช่วยในการเพ่ิมจ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย รวมทั้งก่อให้เกิดการ
พัฒนาระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของปริมาณ (Quantity) ความหลากหลาย (Variety) และคุณภาพ (Quality) อีก
ทั้ง ยังช่วยสร้างความตระหนักและความตื่นตัว (Awareness) โดยการสร้างตัวอย่างความส าเร็จ (Success case) ให้เป็น
ที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 
 

5.2.2 โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยและการต่อยอดธุรกิจสู่แหล่งทุนอ่ืน (0% Interest Loan & 
Investment Link) 

   สืบเนื่องจากสนช. มีเป้าหมายหลักในการผลักดันการใช้นวัตกรรมในประเทศ เกิดการสร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และการด าเนินธุรกิจ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมได้ สนช.จึงมีกลไก
สนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบส าหรับผู้ประกอบการที่มีการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบดังกล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงในการน านวัตกรรมมาใช้สู่เชิงพาณิชย์ 

   เมื่อผู้ประกอบการต้องการขยายกิจการในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมนั้น ย่อมมีความเสี่ยงมาก
ยิ่งขึ้นและต้องการเงินทุนในการลงทุนมากขึ้น สนช.จึงควรมีกลไกในการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในระยะการ
เติบโตดังกล่าวด้วย ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจจึงเห็นสมควรที่จะสร้างกลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ยร่วมกับธนาคารที่
มีความร่วมมือกัน หรือการช่วยประสานงานในการหาแหล่งเงินทุนจากที่อ่ืนที่เป็นพันธมิตรกับสนช. หรือมีเครือข่ายกับ
สนช. ในการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการ 
 

5.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 
  สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ได้เล็งเห็นว่าปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท าให้วิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ท
อัพไม่สามารถใช้ศักยภาพและเติบโตได้เต็มที่ คือขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรม
เพ่ือเศรษฐกิจ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth 
Program)” เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีสถานะประกอบการที่เชื่อถือได้แต่ยังขาดศักยภาพในบางด้านจึงท าให้นัก
ลงทุนไม่พิจารณาลงทุน ให้มีโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการบริษัท และส่งเสริมจุดแข็งให้ดึงดูด
นักลงทุนมากขึ้น รวมถึงเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงนักลงทุนมากขึ้น โดยวิสาหกิจเริ่มต้นจะได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงมีความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายนักลงทุน เพ่ือให้วิสาหกิจ
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เริ่มต้นไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพในด้านต่างๆ มากขึ้น ตั้งแต่การบริหารจัดการภายใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ / 
บริการ ไปจนถึงการจัดการด้านการเงิน รวมถึงเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งทุน อันจะเป็นการ
ช่วยกระตุ้นระบบนิเวศ (ecosystem) ของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศและภูมิภาคต่อไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 

  นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้ทั้งสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยอมรับในตลาดคือขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก การสร้างความตระหนักใน
ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจจึงจ าเป็น โดยเฉพาะผ่านสื่อออนไลน์ 
เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้จ านวนมาก 

  ปัญหา / อุปสรรค / ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
  ขอปรับแผนฯ ในส่วนของการขอลดตัวชี้วัด เนื่องจากโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ไม่ได้ส่งผล
กระทบถึงแค่สตาร์ทอัพ แต่กระทบถึงนักลงทุน VC, CVC ในกระบวนการระดมทุนเช่นกัน โดยไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะ
ดีขึ้นเมื่อใด โครงการ Growth จึงจะมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น  
  จึงใคร่ขอลดตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติการ 2563 ได้แก่ เอกสารน าเสนอข้อมูลธุรกิจของผู้ประกอบการ จาก 7 
เอกสาร เป็น 0 เอกสาร  
 

5.2.4 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม 
(Bilateral Programs for Parallel Support) 

   ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านกลไกการด าเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนา
ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม (Bilateral Programs for Parallel 
Support)” โดยมุ่งสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขา
ในประเด็นที่มีจุดร่วมระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกัน โดยมุ่งเน้นโครงการใน
ระยะพัฒนาต้นแบบไปจนถึงการผลิตเพ่ือผลเชิงพาณิชย์ ผ่านการแสวงหาความสนใจร่วมกันของภาคเอกชน ภาครัฐ และ
ภาควิชาการ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยในช่วง
ปีที่ผ่านมา สนช. ได้เริ่มศึกษาอุตสาหกรรมและบริการที่มีโอกาสขยายผลให้เกิดโครงการนวัตกรรมต้นแบบ และยกระดับ
ธุรกิจในสาขานั้นๆ โดยอาศัยเครือข่ายหน่วยงานระหว่างประเทศที่สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมสนับสนุน
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมให้ขยายธุรกิจได้ อาทิ การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรม การ
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจต่อธุรกิจ (business-to-business) หรือการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) 
ไทยที่ต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้สามารถด าเนินการร่วมกับฝ่ายอ่ืนๆ ได้ เช่น ฝ่าย
พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม 

 
ปัญหา / อุปสรรค / ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
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  ขอปรับแผนฯ ในส่วนของการขอลดตัวชี้วัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้การพัฒนาโครงการนวัตกรรมระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการจับคู่ธุรกิจได้รับ
ผลกระทบ ทั้งจากความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ ความไม่แน่นอนในธุรกิจการบิน และนโยบายคัดกรองการเข้า-ออกประเทศ 
  จึงใคร่ขอลดตัวชี้วัดจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ จ านวนโครงการพัฒนา
ความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ จาก 1 โครงการ เป็น 0 โครงการ 
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบ 

ประมาณ  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 10.1 ลบ. 

1. โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทาง

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) 

25 ความก้าวหน้า 
 

14.0 20.0 28.0 36.0 44.0 52.0 60.0 68.0 76.0 84.0 92.0 100.0  

1.1 จัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการและด าเนิน

โครงการ 

 ตัวช้ีวัด:  
TOR จัดจ้างผู้รับเหมาจัดการ

กิจกรรม 1 ฉบับ 

90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10.0000 

1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ และคัดเลือก

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ตัวช้ีวัด: 
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือก
ผู้ประกอบการ 1  กิจกรรม 

50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.1000 

1.3 จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน

เทคโนโลยีอาหาร (Incubator Program) 

 ตัวช้ีวัด  
จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้า

ร่วมโครงการ 10 บริษัท 

  10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0  

1.4 จัดโครงการเร่งรัดการเติบโตของวิสหากิจ
เริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (Accelerator 
Program) 

 ตัวช้ีวัด  
จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้า

ร่วมโครงการ 8 บริษัท 

  10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0  
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รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมา
ณ  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.3 ลบ. 
2. โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยและต่อยอด

ธุรกิจสู่แหล่งทุนอื่น (0% Interest Loan & 

Investment Link)  

25 ความก้าวหน้า 
 

0.0 2.0 3.0 12.5 19.0 27.0 42.5 60.5 74.0 90.0 100.0 100.0 0.3000 

2.1 พัฒนา / ต่อยอดความร่วมมือกับธนาคาร 

และแหล่งทุนอื่น ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 ตัวช้ีวัด:  
กิจกรรมร่วมกับธนาคารและ

แหล่งทุนอื่น 5 กิจกรรม 

 10.0 15.0 25.0 50.0 60.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.1000 

2.2 บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ  ตัวช้ีวัด:  
กิจกรรมบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ 4 กิจกรรม 

   25.0 30.0 50.0 55.0 75.0 80.0 100.0 100.0 100.0 0.2000 

2.3 พัฒนาและอนุมัติโครงการ   ตัวช้ีวัด: 
โครงการที่ได้รับอนุมัติ  

5 โครงการ 

      20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 100.0  
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รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบ 

ประมาณ  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3.1 ลบ. 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมต้นสู่การ

ลงทุน (Growth Program) 

25 ความก้าวหน้า 
 

  5.0 8.0 15.0 30.5 41.0 51.5 65.0 78.5 92.5 100.0  

3.1 จัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการและด าเนิน

โครงการ 

 ตัวช้ีวัด:  
TOR จัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ 1 ฉบับ 

  50.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3.0000 

3.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ และคัดเลือก

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ตัวช้ีวัด: 
ผู้ประกอบการที่ผ่านการ

คัดเลือก 7 บริษัท 

    50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0888 

3.3 จัดกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ  ตัวช้ีวัด: 
กิจกรรมบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการ 1 กิจกรรม 

     15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 0.0112 

3.4 ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อ
ยอดการลงทุน 

 ตัวช้ีวัด: 
1 งาน 

        30.0 60.0 95.0 100.0  

 

รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบ 

ประมาณ  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6.0 ลบ. 

4. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน

ระหว่างประเทศเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ

25  ความก้าวหน้า 
 

1.0 5.0 9.0 18.0 24.0 49.0 59.0 72.0 79.0 96.0 98.0 100.0  
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รายการกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบ 

ประมาณ  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6.0 ลบ. 

นวัตกรรม (Bilateral Programs for 

Parallel Support) 

4.1 จัดจ้างที่ปรึกษา  ตัวช้ีวัด: TOR จัดจ้างที่
ปรึกษา 1 ฉบับ 

5.0 10.0 15.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 0.6000 

4.2 พัฒนา / ต่อยอดความร่วมมือกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ตัวช้ีวัด: ประชุมกับหน่วยงาน 
3 กิจกรรม 

 10.0 20.0 40.0 50.0 70.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.9000 

4.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโครงการ

นวัตกรรม หรือธุรกิจนวัตกรรมของ

ผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ตัวช้ีวัด: 
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรม 3 กิจกรรม 

     40.0 50.0 60.0 70.0 100.0 100.0 100.0 0.5000 

4.4 จัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการและด าเนิน
โครงการ 

 ตัวช้ีวัด: 
TOR จัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ 1 ฉบับ 

   20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 100.0 100.0 100.0 3.0000 
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน:  

5.4.1 โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

SS
 

AK
S 

PK
 

JJR
 

PW
 

W
R PS
 

NB
 

1 วางแผนรูปแบบโครงการ           

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (40%) 20 30   50     

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (20%) 20 30 10 10  10 10 10  

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%)   20  60   10 10 

2 ด าเนินโครงการ           

งาน โครงการบ่มเพาะวิสหากิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร 
(FoodTech Incubator Program) (50%) 

 10 20  70     

โครงการเร่งรัดการเติบโตของวิสหากิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยี
อาหาร (FoodTech Accelerator Program) (50%) 

 10 20  70     

 
 

5.4.2 โครงการนวัตกรรมดีไมม่ีดอกเบี้ยและการต่อยอดธุรกิจสู่แหล่งทุนอื่น (0% Interest Loan & 
Investment Link) 

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่
ความรับผิดชอบ 

ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

SS
 

PP
 

SD
B 

PK
R 

PJ
R 

PP
D 

JJR
 

PW
 

PP
K 

NS
Y 

W
KT

 

PK
V 

PN
 

1 พัฒนาโครงการและเครือข่ายต่อยอด
ธุรกิจสู่แหล่งทุนอ่ืน 

                

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการ
ด าเนินงานภาพรวม (40%) 

30 20  10 10    20 10     

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน 
(20%) 

30 25 20      25      

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง (40%) 

10 10  20 20 10 10  10 10     

2 ติดตามความคืบหน้าโครงการ                  

งาน ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานกับ
ธนาคาร (50%) 

 5 10 10 10 5 5 5   10 10 10 10 

ลงนามสัญญา (50%)    5 5 10 10 10   15 15 15 15 
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5.4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการ
ด าเนินงาน /หน้าที่
ความรับผิดชอบ 

ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

SS
 

PP
 

UK
 

NN
 

PK
 

SD
B 

PJ
R 

PP
D 

JJR
 

AT
W

 
W

W
S 

PP
M

 
NS

Y 
W

KT
 

PK
V 

PN
 

PS
 

AS
 

1 วางแผนรูปแบบโครงการ                     

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และ
ติดตามการด าเนินงาน
ภาพรวม (40%) 

40 30    30              

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการ
ด าเนินงาน (20%) 

20 20 10 10 10 10 10           10  

ด าเนินงานและปฏิบัติงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 

5 5    30  20 10    10     10 10 

2 ด าเนินโครงการ                     

งาน จัดอบรมผู้ประกอบการ 
(80%) 

5 5    30 5 30 5 10   10       

ประชาสัมพันธ์ผลงาน
นวัตกรรมภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพธุรกิจ
นวัตกรรมและต่อยอดการ
ลงทุน (20%) 

5 5    10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5  10 

 
5.4.4 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม (Bilateral 
Programs for Parallel Support) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

SS
 

PP
 

NN
 

UK
 

PK
 

PK
R 

SD
B 

PJ
R 

JJR
 

NS
Y 

W
KT

 

PK
V 

PN
 

W
M

 

SL
K 

SL
P 

1 กิจกรรมพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมหรือโครงการ
นวัตกรรม 

                   

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และ
ติดตามการด าเนินงาน
ภาพรวม (40%) 

15 15    25 25         10 10 

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการ
ด าเนินงาน (20%) 

35 25 15            15 10  

ด าเนินงานและปฏิบัติงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 

5 5 5 5 5 15 15 5 5 10     5 10 10 

2 ด าเนินโครงการ                     

งาน จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
นวัตกรรม หรือพัฒนา
โครงการนวัตกรรม (100%) 

5 5  5 5 20 20 5 5 5     5 10 10 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน 
/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

SS
 

PP
 

NN
 

UK
 

PK
 

PK
R 

SD
B 

PJ
R 

JJR
 

NS
Y 

W
KT

 

PK
V 

PN
 

W
M

 

SL
K 

SL
P 

พัฒนาโครงการนวัตกรรมและ
ติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน (25%) 

5 5    10 10 5 5 10 10 10 10 10  5 5 

ลงนามสัญญา (25%)  5 10   5 5 5 5 5 15 15 15 15    
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

6.1 โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) 
  ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  การจัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการและด าเนินโครงการ 
 หน่วยนับ:   จ านวน Term of Reference (TOR)  

  6.1.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  การจัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการและด าเนินโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

6.1.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1           1 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  ประชาสัมพันธ์โครงการ และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
 หน่วยนับ:   จ านวนกิจกรรม 

   6.1.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

6.1.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1           1 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (Incubator Program) 
 หน่วยนับ:   จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ 

   6.1.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   เจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (Incubator Program) 

  6.1.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  10          10 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4:  จดัโครงการเร่งรัดการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (Accelerator Program) 
 หน่วยนับ:   จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ 

   6.1.4.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  เจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการเร่งรัดการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (Accelerator 
Program) 

  6.1.4.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  8          8 

 

 

6.2 โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยและการต่อยอดธุรกิจสู่แหล่งทุนอ่ืน (0% Interest Loan & 
Investment Link) 

  ชื่อตัวชี้วัดที่ 1: งานแถลงข่าว และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับธนาคาร 
 หน่วยนับ: จ านวนกิจกรรม   

   6.2.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   การจัดงานแถลงข่าวและกิจกรรมร่วมกับธนาคารเพ่ือประชาสัมพันธ์กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย 

  6.2.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1  1 1  1  1    5 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  กิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ 
 หน่วยนับ:   จ านวนกิจกรรม 

   6.2.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   การอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนนวัตกรรมจากสนง. หรือผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งต่อ
จากธนาคารให้มีศักยภาพในการขอรับการสนับสนุนกลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย 
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  6.2.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   1  1  1  1   4 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

 หน่วยนับ:   จ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัตผิ่านกลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย 

   6.2.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   เจ้าหน้าที่ได้ร่วมพัฒนาโครงการนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาและ
กลั่นกรองโครงการนวัตกรรม และได้รับอนุมัติการสนับสนุนภายใต้กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย 

  6.2.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      1 1 1 1 1  5 

  
 

6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 

  ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  การจัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการและด าเนินโครงการ 
 หน่วยนับ:   จ านวน Term of Reference (TOR)  

   6.3.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   การจัดจ้างผู้รับจ้างผู้บริหารจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ครอบคลุมถึงการดูแลจัดการ
กิจกรรมและที่ปรึกษาโครงการ  

  6.3.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1          1 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  ประชาสัมพันธ์โครงการ และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
 หน่วยนับ:   จ านวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ 

   6.3.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 

  6.3.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     7       7 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  จัดโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
 หน่วยนับ:   จ านวนกิจกรรม 

    6.3.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   เจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการร่วมกับที่ปรึกษาโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  6.3.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
          1  1 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4:   งานประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอด
การลงทุน 
 หน่วยนับ:   งาน 

   6.3.4.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   เจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรม
และต่อยอดการลงทุน 

  6.3.4.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
           1 1 
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6.4 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม (Bilateral 
Programs for Parallel Support) 
  ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  การจัดจ้างที่ปรึกษา 
 หน่วยนับ:   จ านวน Term of Reference (TOR) 

   6.4.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   การจัดจ้างที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดเพ่ือแนะน าและช่วยเหลือด าเนินโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  6.4.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1            1 
 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  การประชุมพัฒนาหรือต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยนับ:   จ านวนกิจกรรม 

   6.4.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   กิจกรรมหรือการประชุมที่ริเริ่มพัฒนาใหม่หรือต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือนวัตกรรมระหว่างประเทศ 

  6.4.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1  1  1       3 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโครงการนวัตกรรม หรือธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยนับ:   จ านวนกิจกรรม 

   6.4.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   เจ้าหน้าที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโครงการนวัตกรรม หรือธุรกิจนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  6.4.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     1  1  1   3 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4:  การจัดจ้างผู้รับจ้างบริหารจัดการและด าเนินโครงการ 
  หน่วยนับ:   จ านวน Term of Reference (TOR) 

   6.4.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
   การจัดจ้างผู้รับจ้างผู้บริหารจัดการโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 
(Innovation-driven entrepreneur: IDE) สู่การด าเนินโครงการนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ Israel Innovation Authority (IIA) 

  6.4.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   1         1 

 
 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน: 

7.1 โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) 
     ไตรมาส 1 :  

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง / ขอบเขตการจัดจ้างผู้รับจ้างจัดการกิจกรรมในโครงการ 

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 

 ผลการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ 
ไตรมาส 2 :  

 เริ่มด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
ไตรมาส 3 : 

 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
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7.2 โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยและการต่อยอดธุรกิจสู่แหล่งทุนอ่ืน (0% Interest Loan & Investment 
Link) 

     ไตรมาส 1 :  

 จัดงานแถลงข่าวกลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ยร่วมกับธนาคาร 
ไตรมาส 2 :  

 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับธนาคารหรือแหล่งทุนอ่ืน 

 การอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ 
ไตรมาส 3 : 

 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับธนาคารหรือแหล่งทุนอ่ืน 

 การอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ 

 การพิจารณาโครงการนวัตกรรมโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 การอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ 

 การพิจารณาโครงการนวัตกรรมโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 
 

7.3 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth Program) 
     ไตรมาส 1 :  

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง / ขอบเขตการจัดจ้างผู้รับจ้างจัดการกิจกรรมในโครงการ 
ไตรมาส 2 :  

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ผลการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้าร่วมโครงการ 

 เริ่มด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
ไตรมาส 3 : 

 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอด
การลงทุน 
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7.4 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม (Bilateral Programs 
for Parallel Support) 

     ไตรมาส 1 :  

 การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ 

 ร่างความร่วมมือ / ขอบเขตโครงการความร่วมมือ 

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง / ขอบเขตการจัดจ้างผู้รับจ้างจัดการกิจกรรมในโครงการ 
 

ไตรมาส 2 :  

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโครงการนวัตกรรม หรือธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไตรมาส 3 : 

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโครงการนวัตกรรม หรือธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโครงการนวัตกรรม หรือธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ 

 การพิจารณาโครงการนวัตกรรมโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. เกิดกิจกรรมการสร้างศักยภาพเพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และ

วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) มีความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 

2. ผู้ประกอบการได้รับเงินทุนในการขยายผลการใช้นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

3. ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ไทยได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การวางแผนการเงิน และการน าเสนอ

ข้อมูลธุรกิจแก่แหล่งทุน 
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5. เพ่ิมโอกาสในการน าสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) 

และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในการกระจายสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เตรียมความพร้อม 

วิเคราะห์และประเมินศักยภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) และ

วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพ่ือเข้าถึง Venture Capital (VC) และ Corporate Venture Capital (CVC) 

หรือ ธนาคารไทยผ่านกลไกที่เหมาะสม 

6. เพ่ิมโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักในสินค้า 

และ/หรือบริการทางนวัตกรรม 

7. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation-based enterprise) 

และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ระหว่างภาครัฐ เอกชน และแหล่งทุนทั้งในและนอกประเทศ รวมถึง

หน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศ 

ประโยชน์ทางอ้อม  

1. ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคง และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

2. ส่งเสริมให้เกิดการน างานวิจัยและเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศมาใช้ในการผลักดันนวัตกรรมในเชิง

พาณิชย์ ทั้งยังกระตุ้นให้บุคลากรด้านวิชาการให้ความส าคัญในการพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด เพ่ือยกระดับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ 

3. เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตจากนวัตกรรมมากขึ้น โดยเป็นการสนับสนุนนโยบายของชาติในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินการ 

1. จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติไม่ครบตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้เนื่องจากความไม่
พร้อมของบริษัท หรือความต้องการไม่ตรง
กับบริษัทพันธมิตรที่จะพัฒนาโครงการ
ร่วมกัน 

2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการถอนตัว
ระหว่างด าเนินโครงการเนื่องจากความไม่
พร้อมของบริษัท   

1.  สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ 
แสวงหาและพัฒนาโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

2. พยายามสอบถามข้อมูลให้มากท่ีสุด
ระหว่างการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ  
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ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
3. สถานการณ์โรคระบาดท าให้การจัด

กิจกรรมต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสม 
3. ศึกษาแนวทางการด าเนินงานที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  19,500,000       บาท  

     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

1. โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยีอาหาร (SPACE-F) 

- - - 10.1000 

1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าจัดประชุม เป็น

ต้น 
4 0.0250 4 0.1000 

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 10.0000  10.0000 
2. โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยและการต่อ
ยอดธุรกิจสู่แหล่งทุนอ่ืน (0% Interest Loan & 
Investment Link) 

   0.3000 

2.1 ค่าใช้สอย     
 2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมหรืออบรม

สัมมนา 
3 0.1000 3 0.3000 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การ
ลงทุน (Growth Program) 

- - - 3.100 

3.1 ค่าใช้สอย     
 3.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 6 0.0016 6 0.0100 
 3.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน 1 0.0700 1 0.0700 
 3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
1 0.0100 1 0.0100 

 3.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

6 0.0016 6 0.0100 
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3.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 3.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 3.0000  3.0000 
4. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม 
(Bilateral Programs for Parallel Support) 

- - - 6.0000 

1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 4 0.4750 4 1.9000 
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
3 0.1666 3 0.5000 

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 3.0000 1 3.0000 
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา 1 0.6000 1 0.6000 
1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุน     
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 19.5000 - 0.4750 4.0000 0.6250 2.0066 0.1682 3.2766 3.3432 0.6016 0.3184 1.5354 3.1500 

1. โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการ
เติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยี
อาหาร (SPACE-F) 

10.1000   4.0250    3.0250  0.0250  0.0250 3.0000 

2. โครงการนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย
และการต่อยอดธุรกิจสู่แหล่งทุนอื่น 
(0% Interest Loan & 
Investment Link) 

0.3000     0.1000  0.1000  0.1000    

3. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
เริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth 
Program) 

3.1000     1.1316 0.0016 0.0016 1.2016 0.0016 0.0016 0.7604  

4. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการ
เติบโตของธุรกิจนวัตกรรม 
(Bilateral Programs for Parallel 
Support) 

6.0000  0.4750  0.6250 0.7500 0.1666 0.1500 2.1416 0.4750 0.3168 0.7500 0.1500 

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

1. การจ้างเหมาผู้บริหารจัดการ

กิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพ

วิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน (Growth 

Program) 

3.0000          240 วัน  

2. การจ้างเหมาผู้บริหารจัดการและ

ด าเนินโครงการบ่มเพาะและเร่งรัด

การเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยี

อาหาร (SPACE-F) 

10.0000          360 วัน  

3. การจ้างเหมาที่ปรึกษาอาวุโส

ต่างประเทศ 
0.6000          360 วัน  

4. การจ้างเหมาเพื่อจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฐาน

นวัตกรรม (Innovation-driven 

entrepreneur: IDE) สู่การด าเนิน

3.0000          270 วัน  
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เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

โครงการนวัตกรรมภายใต้ความ

ร่วมมือกับ Israel Innovation 

Authority (IIA) 
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ชื่อโครงการ:  ตลาดนวัตกรรม (Market Innovation) 

 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
โครงการนี้จะมุ่งเน้นพัฒนาให้ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมีศักยภาพในการยกระดับการพัฒนาด้านนวัตกรรม 
(Innovation Ladder) อย่างเป็นระบบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and 
Global Market) ได้อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนให้มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เด่นชัด 
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเด็นที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดโดยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนโครงการจากส านักงาน
ผ่านช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่าน e-commerce 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ตลาดนวัตกรรม (Market Innovation) 

ผู้จัดการโครงการ:  นายธีระ ด ารงค์กิจการ 

ผู้ร่วมท างาน: นางสาวธัญญรัตน์  นทีทอง 

3. หลักการและเหตุผล  
เพื่อให้เกิดการขยายผลของธุรกิจนวัตกรรม (Scale Up) และ การแพร่กระจายตัวของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovation 
Expansion) อันเป็นการพัฒนาให้ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมีศักยภาพในการยกระดับการพัฒนาด้านนวัตกรรม 
(Innovation Ladder) อย่างเป็นระบบและสามารถแข่งขันได้ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and 
Global Market) ได้อย่างยั่งยืน 

4. วัตถุประสงค์ของ   

1. เพ่ือสร้างการขยายตัวของการรับรู้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยกลไก/

รูปแบบการสนับสนุนที่เหมาะสม 
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2. เพ่ือสร้างความตระหนักและการรับรู้เรื่องผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของประเทศไทยผ่านการท างานร่วมกับหน่วยงาน

พันธมิตร 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนวัตกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
  ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
Market Awareness 

1. Innovation Product Catalog การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ส าหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน

จากส านักงานเพื่อสร้างการรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

2. Innovation Mart หรือ I – Mart การสนับสนุนช่องทางการเผยแพร่หรือจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

ประกอบไปด้วย Domestic Market ผ่านช่องทาง Modern Trade, e-commerce หรือ เครือข่ายพันธมิตร

ของ สนช. International Market ผ่านการออกงานแสดงนิทรรศการทางการค้าและการจับคู่ธุรกิจ 

Market Intelligent 

1.  Market Capability การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมให้มีความสามารถ

ที่จะเติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดได้ และการศึกษาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม 

5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7.0  
ลบ. 

1. Innovation product 

catalog 

20  ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

10 20 30 30 40 40 60 80 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

0.50 

  ตัวชี้วัด  
1 เล่ม 

          1   

2. I-mart Domestic 
30 ความก้าวหน้า 

(ที่จะน าไป 
กรอกใน PBM) 

10 20 20 20 30 30 30 40 50 70 80 10
0 

2.0 

  ตัวชี้วัด  
1 ครั้ง 

          1   
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รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7.0  
ลบ. 

3. I-mart International 
40 ความก้าวหน้า 

(ที่จะน าไป 
กรอกใน PBM) 

0 30 40 50 50 50 60 70 80 90 10
0 

10
0 

4.0 

  ตัวชี้วัด  
2 ครั้ง 

   1        1  

4. Market Capability 10 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

0 10 20 20 30 40 50 60 80 10
0 

10
0 

10
0 

0.5 

  ตัวชี้วัด  
1 ครั้ง 1 เล่ม 

    1    1     

  

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน:    

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

TD
R 

TN
T     

1 Innovation product catalog         

งาน รวบรวมข้อมูล และด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 30 70     

บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม 80 20     

2 I-mart Domestic          

งาน รวบรวมข้อมูล และด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 30 70     

บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม 80 20     

3 I-mart International         

งาน รวบรวมข้อมูล และด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 30 70     

บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม 80 20     

4 Market Capability       

งาน ประสานงานและติดตามการด าเนินงานภาพรวม 50 50     
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ตลาดนวัตกรรม 

เงิน 7.00 ลบ.

PM/PC: TDR,TNT

Market Awareness

เงิน 6.50 ลบ.

PM/PC: TDR, TNT

Innovation Catalog 

เงิน 0.50 ลบ. 

PM/PC: TDR, TNT

i Mart: Domestic

เงิน 2.00 ลบ.

PM/PC: TDR, TNT

i Mart: International

เงิน 4.00 ลบ. 

PM/PC: TDR, TNTz

Market Intelligent

เงิน 0.50 ลบ. 

PM/PC: TDR, TNT

Market Capability

เงิน 0.50 ลบ. 

PM/PC: TDR, TNT
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ออกสู่ตลาดต่างประเทศ 
 หน่วยนับ:  จ านวนตราสินค้า 
 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
เพ่ือเป็นการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน สามารถขยายผลสู่ตลาดต่างประเทศ
โดยผ่านกิจกรรมการจับคู่ กิจกรรมการออกงานนิทรรศการ หรือสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือสร้างให้เกิดความรับรู้และเกิด
การสั่งซื้อจากต่างประเทศ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   2        2 4 

  

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  จ านวนกิจกรรม 
 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายผลส าหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทั้งส าหรับตลาด B2B B2C และ B2G ที่เกิดจาก
การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
          1 1 2 
  

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

       ไตรมาส 1 :  

 ศึกษาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจ านวน 1 ช่องทาง 
 ไตรมาส 2 :  

 รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พร้อมจ าหน่ายสู่เชิงพาณิชย์จ านวน 1 เรื่อง 
 ไตรมาส 3 : 

 จัดท า TOR ส าหรับการจัดจ้าง 

 ได้สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 ได้สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม  

 เกิดกิจกรรมการขยายผลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1.  เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้านวัตกรรม 
ประโยชน์ทางอ้อม  
1.  เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึง

หน่วยงาน สนช. 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ด้านการด าเนินการ 1. ผู้บริโภคขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 
2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบางชิ้นอาจต้องการ

การสนับสนุนหรือปรับปรุงเพ่ิมเติม 

1. สร้างการรับรู้ผ่านการจัดกิจกรรม
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

2. พัฒนากลไก/เครื่องมือใหม่ในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการเพ่ิมเติม   

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  7,000,000       บาท 

10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนคร้ัง/คน/วัน รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: Innovation Product catalog  0.50 - 0.50 
1.1 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.1.1 ค่าจ้างเหมาด าเนินการ 1 0.50  0.50 
กิจกรรม 2: I-mart Domestic  2.00  2.00 
1.1 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.1.1 ค่าจ้างเหมาด าเนินการ 1 2.00  2.00 
กิจกรรม 3: I-mart International  2.00  4.00 
1.1 งบจัดจ้างด าเนินการ     
  1.1.1 ค่าจ้างเหมาด าเนินการ 2 2.00  4.00 
กิจกรรม 4: Market Capability    0.50 
1.1 ค่าใช้สอย 1 0.10  0.10 
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ 1 0.40  0.40 
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1.  Innovation Product Catalog 0.50           0.50  
2.  I-mart domestic 2.00            2.00 
3.  I-mart international 4.00    2.00        2.00 
4. Market capability 0.50        0.25   0.25  
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

Innovation Product catalog 0.50            
I-mart domestic 2.00            
I-mart international 4.00            
Market capability 0.50            
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ชื่อโครงการ:  ส่งเสริมโครงสรา้งพื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
(IP Infrastructure Promotion) 

 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย  

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์   

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
การพัฒนาและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property หรือ IP) รวมถึงการสร้าง
ความตื่นตัวและความตระหนักของธุรกิจและทุกภาคส่วนถึงความสาคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่มนั้น เป็นพื้นฐานส าคัญในพัฒนานวัตกรรมและจะน าไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตลอดจนการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการ
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คุ้มครองและสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจไทยบน
ฐานความรู้และนวัตกรรม  

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่ง รวมถึงการน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาและขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับด้านการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศโดยรวม ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสทิธิภาพ และน าไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:    ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม งานทรัพย์สินทางปัญญา 

ผู้จัดการโครงการ:   1. นางสาวศิรประภา รุ้งพราย (SR)    

ผู้ร่วมท างาน:     2. นางสาวเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ (PCT)  

   3. นางสาวจุฑามาศ รัตนายุ (JRT)   

   

3. หลักการและเหตุผล  

ทรัพย์สินทางปัญญามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรมซึ่งจะน าไปสู่การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศอย่างยั่งยืน และรัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนให้
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เกิดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งและรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้มี
การคุ้มครองและน าทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาและขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการคุ้มครอง การบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

2. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงและการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศและสร้างโอกาสการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม 

4. สนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา โดยผ่านกระบวนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 

 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
5.2.1 วางแผนและด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

(IP Awareness)  

5.2.2 วางแผนและด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา (IP Community) 

5.2.3 วางแผนและด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมและศักยภาพด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาของไทย (IP Survey) 

5.2.4 ให้ค าปรึกษาและ/หรือด าเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือประกอบการสนับสนุน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation) 

5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   

  รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3.30 
ลบ. 

1. ชื่อกิจกรรม:  

กิจกรรมส่งเสริมและ

สร้างความตระหนักด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา  

(IP Awareness) 

30% ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

 10 20 30 40 50 50 50 50 70 90 10
0 

1.20 

  4 ครั้ง   1  1     1  1  

2. ชื่อกิจกรรม: 

กิจกรรมพัฒนาและ

สร้างความเข้มแข็ง

เครือข่ายด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญา  

(IP Community) 

30% ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

  10 20 30 40 40 40 40 60 80 10
0 

1.05 

  3 ครั้ง          1 1 1  

3. ชื่อกิจกรรม: 

ส ารวจและวิเคราะห์

ข้อมูลศักยภาพด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

(IP Survey) 

20% ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0 

1.00 

  1 รายงาน            1  

 4.  ชื่อกิจกรรม: 

ให้ค าปรึกษาและ/หรือ

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง

ปัญญาเพื่อสนับสนุนการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการ

อนุญาตให้ใช้สิทธิฯ  

(IP Valuation) 

20% ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0 

0.05 

  5 รายงาน    1  1  1  1  1  
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ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

SR
 

PC
T 

JR
T   

1 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awareness)        

งาน บริหารจัดการ ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (20%) 100     

ด าเนินการ/ปฏิบัติงาน/ประสานงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (60%)  30 70   

สรุปผลการด าเนินงาน (20%)   100   

2 พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Community)        

งาน บริหารจัดการ ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (20%) 100     

ด าเนินการ/ปฏิบัติงาน/ประสานงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (60%)  70 30   

 สรุปผลการด าเนินงาน (20%)  100    

3 ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา  (IP Survey)        

งาน บริหารจัดการ ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (50%) 100     

 ด าเนินการ/ปฏิบัติงาน/ประสานงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (50%)  50 50   

4 ให้ค าปรึกษา/ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation)        

งาน ให้ค าปรึกษาและ/หรือด าเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประกอบการ
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
(100%) 

100     
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  กิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Awareness) 
 หน่วยนับ:    ครั้ง 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 วางแผนและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 4 ครั้ง 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1  1     1  1 4 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  กิจกรรมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Community) 
 หน่วยนับ:    ครั้ง 

6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
วางแผนและจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3 ครั้ง 

 6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
         1 1 1 3 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  ผลการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Survey) 
 หน่วยนับ:    ฉบับ 

 6.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
รายงานผลการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา 1 ฉบับ 

6.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
           1 1 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4:  รายงานผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาหรือการให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 หน่วยนับ:    ฉบับ 

6.4.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
รายงานผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือประกอบการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือรายงานผลการให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 5 ฉบับ  

 6.4.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   1  1  1  1  1 5 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  
     

    ไตรมาส 1 :  

- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 1 ครั้ง 
 
ไตรมาส 2 :  
- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 1 ครั้ง 
- จัดท า TOR จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 1 ฉบับ 
- จัดท า TOR จ้างเหมาด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา 1 ฉบับ 
- รายงานผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ  
 
ไตรมาส 3 : 
- จัดจ้างผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
- จัดจ้างผู้ด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
- รายงานผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 1 ฉบับ  
 
ไตรมาส 4 :   
- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2 ครั้ง 
- จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 3 ครั้ง 
- รายงานผลการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา 1 ฉบับ  
- รายงานผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ  
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

 
8.1 ผลประโยชน์ 

ประโยชน์ทางตรง  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้ประกอบการไทย เพ่ือยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรม
ของประเทศ  

ประโยชน์ทางอ้อม  สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือรองรับธุรกิจนวัตกรรม 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงภายใน 1.  กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย/นโยบาย 

ที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินโครงการ “ส่งเสริม
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา”  

หารือร่วมกับผู้บริหารเพ่ือวางแผน
รับมือการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 

ความเสี่ยงภายใน 2.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการ “ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา”  

ด าเนินการของบสะสมเพ่ือด าเนินงาน 

ความเสี่ยงภายนอก 3.  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน 

ปรับเปลี่ยนก าหนดการจัดกิจกรรมตาม
สถานการณ์อย่างทันท่วงที และหาแนว
ทางการจัดกิจกรรมแบบ online 
ทดแทน 
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10. งบประมาณ 

10.1 งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด        3,300,000       บาท  

      10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: IP Awareness - - - 1,200,000 
1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ    - 
 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
4 180,000  720,000 

 1.1.3 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ     - 
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ - - - 480,000 
1.3 งบสนับสนุน - - - - 
กิจกรรม 2: IP Community - - - 1,050,000 
1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ    20,000 
 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
   - 

 1.1.3 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ     30,000 
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ - - - 1,000,000 
1.3 งบสนับสนุน - - - - 
กิจกรรม 3: IP Survey - - - 1,000,000 
1.1 ค่าใช้สอย - - - - 
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ 1 1,000,000 - 1,000,000 
1.3 งบสนับสนุน - - - - 
กิจกรรม 4: IP Valuation - - - 50,000 
1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ    50,000 
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ - - - - 
1.3 งบสนับสนุน - - - - 
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1.  IP Awareness 1.200 0.480  0.180  0.180     0.180  0.180 
2.  IP Community 1.050      1.000    0.020 0.020 0.010 
3.  IP Survey 1.000       1.000      
4.  IP Valuation 0.050    0.010  0.010  0.010  0.010  0.010 
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

1.000 - 1.000        5 เดือน  

จัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1.000 - 1.000        6 เดือน  

จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานทรัพย์สินทางปัญญา 

0.480 - 0.480        12 เดือน  
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ชื่อโครงการ: การทูตนวัตกรรม Innovation Diplomacy 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี:  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย  

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์   

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 โครงการการทูตนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและ
พันธมิตรต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้และการขยายผลระหว่างหน่วยงานและ
ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้มีประสิทธิภาพ  
และสามารถแข่งขันในตลาดสากล ตลอดจนผลักดันการต่อยอดเครือข่ายต่างประเทศ และการสร้างเครือข่าย
ใหม่กับประเทศต่างๆ เพ่ือการยกระดับความเป็นสากลของระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทย  
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมามีส่วนส าคัญมาจากรายได้จากการส่งออก
และการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถรักษาระดับการขยายตัวได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
และต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศที่มีระดับค่าจ้างแรงงานต่ ากว่า ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะสามารถหลุด
พ้นจากสภาวะดังกล่าว จึงต้องอาศัยการพัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมเป็นหลัก เพ่ือตอบรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โครงการ “การทูตนวัตกรรม” (Innovation 
Diplomacy) จึงมุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและพันธมิตรต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้และการขยายผลระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนเพ่ิมพูนศักยภาพ
ธุรกิจนวัตกรรมในการแข่งขันระดับสากล 

 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ยุทธศาสตร์นวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ:  นางสาววลัยรัชต โมกขะเวส 

ผู้ร่วมท างาน: นายณภัทร ศรีทองเพิง 

3. หลักการและเหตุผล  

 โครงการ “การทูตนวัตกรรม” (Innovation Diplomacy) มุ่งเน้นการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและ
พันธมิตรต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และการขยายผลระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการทั้ง
ไทยและต่างประเทศ ด้วยส านักงานมีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่หลากหลายกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งใน
ระดับชาติและในระดับองค์กร การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้โครงการ 
Innovation Diplomacy จึงเน้นการต่อยอดเครือข่ายต่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายใหม่กับประเทศต่างๆ เพ่ือ
การยกระดับความเป็นสากล ( Internationalization) ของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation 
System, NIS) ของประเทศไทย ตลอดจนการผลักดันการพัฒนาภาพลักษณ์ ( Image) ของประเทศไทยสู่การเป็น 
“ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation Nation) 
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4. วัตถุประสงค์ของ   

1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตรในกลุ่มองค์กรรัฐและองค์กรนานาชาติ 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักลงทุนที่สนใจการท าธุรกิจนวัตกรรมกับภาคเอกชนไทย  
3. เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์เครือข่ายต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมในการแข่งขันระดับสากล 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1  พื้นที่ด าเนินการ:  ขยายเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก 
5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน: โครงการ “การทูตนวัตกรรม” (Innovation Diplomacy) ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายนานาชาติในกลุ่มองค์กรรัฐและองค์กรนานาชาติ (Government-to-
Government, G2G) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความสัมพันธ์กับนักลงทุนที่สนใจการท าธุรกิจนวัตกรรมกับภาคเอกชนไทย 
(Government-to-Investor, G2I) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมพูนศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลให้แก่ภาคธุรกิจนวัตกรรม (Government-to-
Startup, G2S)  

- กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรร
ม (%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประ
มาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2.8  
ลบ. 

1. G2G 
35% ความก้าวหน้า 

(ที่จะน าไป 
กรอกใน PBM) 

10 30 50 70 70 70 70 10
0 

10
0 

100 100 100 1.0 

การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
ต่างประเทศ 

70% ตัวชี้วัด  
ตย.เช่น 3 

ระบบ 

 X      X     1.0/  
2 ครั้ง 

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความร่วมมือ 

30%     X         0.3/ 
1 ครั้ง 

2. G2I 
30 ความก้าวหน้า 

(ที่จะน าไป 
กรอกใน PBM) 

30 50 50 80 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

100 100 100 0.5 

กิจกรรมเสริมสร้างความ

ร่วมมือ 

50% ตัวชี้วัด  
ตย.เช่น1 
ฐานข้อมูล 

 X           0.25/ 
1 ครั้ง 

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 50%      X        0.25/ 
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รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรร
ม (%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประ
มาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2.8  
ลบ. 

1 ครั้ง 

3. G2S 
35 ความก้าวหน้า 

(ที่จะน าไป 
กรอกใน PBM) 

30 30 40 40 50 50 60 60 70 90 100 100 1.0 

การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความร่วมมือ 

70% ตัวชี้วัด  
ตย.เช่น  

4 รายงาน... 

X        X    0.7/  
2 ครั้ง 

กิจกรรมดูงานและเจรจา
ธุรกิจ 

30%            X  0.3/ 
1 ครั้ง 

 

- วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2G 
WM/NST: เงิน 1.3 ลบ. 

G2I 
WM/NST: เงิน 0.5 ลบ. 

G2S 
WM/NST: เงิน 1.0 ลบ. 

การทูตนวัตกรรม 
Innovation Diplomacy 

WM/NST 
เงิน 2.8 ลบ. 
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5.3 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :    

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 

(%) 
นางสาววลัยรัชต  โมกขะเวส (WM) นักกลยุทธน์วัตกรรม ดูแลและด าเนินการ/จัด

กิจกรรมภายใต้กรอบงาน
Innovation Diplomacy 

60% 

นายณภัทร ศรีทองเพิง (NST) นักกลยุทธน์วัตกรรม จัดกิจกรรมภายใต้กรอบงาน
Innovation Diplomacy 

40% 

 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

WM NST 

1 Government-to-Government, G2G 60 40 

งาน การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ (50%) 60 40 

ที่การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือ (50%) 60 40 

2 Government-to-Investor, G2I 60 40 

งาน กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ (50%) 60 40 

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ (50%) 60 40 

3 Government-to-Startup, G2S 60 40 

งาน การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือ (50%) 60 40 

กิจกรรมดูงานและเจรจาธุรกิจ (50%) 60 40 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

1.  ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตรในกลุ่มองค์กรรัฐและองค์กร
นานาชาต ิ
หน่วยนับ:  กิจกรรม 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 กิจกรรมหรือการศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีและขยายเครือข่ายพันธมิตรกับกลุ่มองค์กรรัฐ
และองค์กรนานาชาติ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1  1    1     3 
 30%  70%    100%     100% 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2: สร้างและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักลงทุนที่สนใจการท าธุรกิจนวัตกรรมกับภาคเอกชน
ไทย  
 หน่วยนับ:  กิจกรรม 

 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้กับนักลงทุนที่สนใจการท าธุรกิจนวัตกรรมกับ
ภาคเอกชนไทย 

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1   1        2 
 50%   100%        100% 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์เครือข่ายต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมในการ
แข่งขันระดับสากล 
 หน่วยนับ:  กิจกรรม 

 6.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 กิจกรรมหรือการเจรจาธุรกิจระดับสากล 

6.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1        1  1  3 

30%        70%  100%   

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

ไตรมาส 1 : 3 ความร่วมมือ – 3 กิจกรรม 

ไตรมาส 2 : 2 ความร่วมมือ – 2 กิจกรรม 

ไตรมาส 3 : 2 ความร่วมมือ – 2 กิจกรรม 

ไตรมาส 4 : 1 ความร่วมมือ – 1 กิจกรรม 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

 
8.1 ผลประโยชน์ 

ประโยชน์ทางตรง  
1. สร้างการรับรู้บทบาทของ สนช. ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล 

2. ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมผ่านเครือข่ายต่างประเทศ 

3. ยกระดับความเป็นสากลของระบบนวัตกรรม 

ประโยชน์ทางอ้อม  

1. เป็นเครือข่ายต่างประเทศ ส าหรับเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  

2. ผลักดันการพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงของโครงการ 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 
ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยพบการติด
เชื้อในหลายประเทศทั่วโลก และมีการ
แพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลาย
ประเทศ ซึ่งมีมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของฝ่ายต่างประเทศ ท าให้
ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้  

2. ขาดการต่อยอด จากการลงบันทึกความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ   

3. การแสวงหาและขยายเครือข่ายพันธมิตร 

1. ขอปรับแผนการด าเนินงานและ
งบกลางปี 

2.  ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกไตรมาส 

3. การเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือ ทั้งในและต่างประเทศ 
อาทิ สถานทูต เครือข่ายพันธมิตร 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  2,800,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: G2G    1.3 ลบ. 
1.1 ค่าใช้สอย     
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
1.3 งบสนับสนุน     
กิจกรรม 2: G2I    0.5 ลบ. 
2.1 ค่าใช้สอย     
2.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
2.3 งบสนับสนุน     
กิจกรรม 3: G2S    1.0 ลบ. 
3.1 ค่าใช้สอย     
3.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
3.3 งบสนับสนุน     
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1.  G2G 1.3  0.5  0.3    0.5     
2.  G2I 0.5  0.25   0.25        
3.  G2S 1.0 0.3        0.3  0.4  
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

-             
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ชื่อโครงการ:  สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 
 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 
 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ .............................................................. ............. 
กิจกรรมของสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  
1. ยกระดับขีดความสามารถด้านอนาคตศาสตร์ของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ ผ่านภาพอนาคตและข้อมูลแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น) โปรดเลือกที่ สนช.เกี่ยวข้อง  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 
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 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
กิจกรรมของสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ดังนี้  
1. เป็นการส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถด้านอนาคตศาสตร์ของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือจะได้น าเทคนิคด้านอนาคตศาสตร์ไปใช้ในการวางแผนหรือก าหนดทิศทางการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

2. ช่วยก าหนดโจทย์และศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ 
เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะและข้อมูลสนับสนุนส าหรับการออกแบบทิศทางการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

3. ส่งเสริมองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐในการใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์และสารสนเทศนวัตกรรมเพ่ือการ
ออกแบบเชิงกลยุทธ์ ที่จะน าไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ 

 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ยุทธศาสตร์นวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ:  นายชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ 

ผู้ร่วมท างาน:    นางสาวศุฑามาศ กลิ่นหอม / นายพงศกร กาญจนธานินทร์ 

3. หลักการและเหตุผล  

การมองอนาคตได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในหลายประเทศว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความเปลี่ยนแปลงระยะยาว โดยได้รับการน าไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในหลายประเทศชั้นน าด้านนวัตกรรมได้มีการน าการมองอนาคตไปใช้เพ่ือระบุ
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ความเปลี่ยนแปลงส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านหน่วยงาน/ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ 
หน่วยงาน NESTA (UK), SITRA (Finland) และ Centre for Strategic Futures - CSF (Singapore) เป็นต้น 

การมองอนาคตมีส่วนส าคัญส าหรับการก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบรับความเปลี่ยนแปลง 
และแก้ปัญหาอนาคต และมีความส าคัญต่อการจัดท านโยบาย การพัฒนาข้อเสนอแนะ รวมถึงการตัดสินใจในเชิง
นโยบายนวัตกรรม ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ส านักงานฯ จึงได้จัดตั้ง สถาบันการมองอนาคต
นวัตกรรม (IFI) เพ่ือเป็นสถาบันเฉพาะทางเพ่ือมองอนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่ อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต  

 

4. วัตถุประสงค์  

1. ยกระดับความสามารถด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศผ่านเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์  
2. ติดตามและระบุแนวโน้มอนาคตและทิศทางความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

และชีวิตความเป็นอยู่  
3. ส่งเสริมการใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์และสารสนเทศนวัตกรรมไปใช้ในการไปใช้ก าหนดข้อเสนอแนะ นโยบาย

และกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่สอดรับความเปลี่ยนแปลง รวมถึงการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ส าหรับองค์กร 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..........ระดับภูมิภาค.......... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
- พัฒนาศักยภาพด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศ (Future Force) 

o ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอนาคตศาสตร์ให้กับกลุ่มผู้สนใจ 

o ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขั้นสูงให้กับกลุ่มนักอนาคตศาสตร์ 

- ศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ (Future Scene) 

o สนับสนุนการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมในระดับพื้นที่ 

o เผยแพร่ผลการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ 

- ส่งเสริมการใช้เครื่องมือและข้อมูลเพื่อการวางแผนและออกแบบเชิงกลยุทธ์ (Future Enterprise) 

o พัฒนาเครื่องมือและแพลทฟอร์มข้อมูลเพื่อการวางแผนและออกแบบเชิงกลยุทธ์ 

o ส่งเสริมการใช้งานเครื่องมือและแพลทฟอร์มข้อมูล 
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :     

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 22.0  
ลบ. 

1. ชื่อกิจกรรม:  

การพัฒนาศักยภาพ

ด้านอนาคตศาสตร์  

20  ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0 

10
0 

5.0 

(สัมมนาและการฝึกอบรม
ส าหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป 
นักอนาคตศาสตร์ และ
นักวิชาการ) 

 ตัวชี้วัด   1  1 1 1  1  1 1  7 ครั้ง 

2. ชื่อกิจกรรม: 

การศึกษาแนวโน้ม

ความเปลี่ยนแปลง 

40 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0 

10
0 

14.5 

(ด าเนินโครงการศึกษา 
จัดท าสื่อเผยแพร่ จัด
กิจกรรมส่งเสริม) 

 ตัวชี้วัด       1   1   1 3 เรื่อง 

(ด าเนินโครงการ Social 
Foresight) 

 ตัวชี้วัด          1 1 1  3 โครงการ 

3. ชื่อกิจกรรม: 

การส่งเสริมการใช้

เครื่องมือและข้อมูล

เพื่องานเชิงกลยุทธ์ 

40 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0 

10
0 

2.5 

(จัดหาฐานข้อมูล พัฒนา
เครื่องมือ ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ จัด
กิจกรรมส่งเสริม) 

 ตัวชี้วัด      1   1   1  3 โครงการ 

(โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมองค์กร) 

 ตัวชี้วัด    2   3   3   2 10  
องค์กร 
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน:    

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

CL
 

SK
 

PS
K 

ลูก
จ้า

งโค
รง

กา
ร 

ฝ่า
ย 

So
cia

l 

งา
น 

Re
gio

na
l 

งา
นจ

ัดซื้
อ 

1 การพัฒนาศักยภาพด้านอนาคตศาสตร์        

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (20%) 70 10 10 10    

เตรียมการและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (50%) 35 20 20 15  5 5 

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (30%) 30 20 20 20  5 5 

2 การศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง        

งาน ดูแลด้านเทคนิค และบริหารจัดการการด าเนินงานภาพรวม (30%) 60  20 20    

เตรียมการและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (30%) 30  20 20 20 5 5 

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 30  20 20 20 5 5 

3 ส่งเสริมการใช้เครื่องมือและข้อมูลเพื่องานเชิงกลยุทธ์        

งาน ดูแลด้านเทคนิค และบริหารจัดการการด าเนินงานภาพรวม (20%) 80   20    

เตรียมการและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 70   20   10 

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 80   20   10 

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1: กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านอนาคตศาสตร์ 
 หน่วยนับ:  ครั้ง 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 กิจกรรมสัมมนาและการฝึกอบรมส าหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป นักอนาคตศาสตร์ และนักวิชาการ  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านอนาคตศาสตร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งทางด้านความตระหนัก ทักษะการใช้เครื่องมือ รวมถึงการ
ประยุกต์ในงานและการศึกษา เพ่ือให้เกิดการยกระดับความสามารถด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศผ่านเครือข่ายนัก
อนาคตศาสตร์ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1  1 1 1  1  1 1  7 (ครั้ง) 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  โครงการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 
 หน่วยนับ:  เรื่อง / โครงการ 

 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 ด าเนินโครงการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง และจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่กับสาธารณะ รวมถึงจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคต การศึกษา เพ่ือให้สังคมเกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญของแนวโน้มอนาคตและทิศทางความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ชีวิตความเป็นอยู่ 

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     1   1   1 3 (เรื่อง) 
        1 1 1  3 

(โครงการ) 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องมือและข้อมูลเพื่องานเชิงกลยุทธ์ 
 หน่วยนับ:  โครงการ / องค์กร 

 6.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 จัดหาฐานข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือ รวมถึงการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการ
น าเครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์และสารสนเทศนวัตกรรมไปใช้ในการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ส าหรับองค์กร  

6.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    1   1   1  3 

(โครงการ) 
  2   3   3   2 10 

(องค์กร) 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านอนาคตศาสตร์ 

o กิจกรรมฝึกอบรมด้านอนาคตศาสตร์ส าหรับบุคคลทั่วไปและส าหรับนักอนาคตศาสตร์ 

 กิจกรรมการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

o ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้างส าหรับการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 
o ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้างส าหรับการจัดท าสิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่ 

o สิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่ผลการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

o กิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เครื่องมือและข้อมูลเพ่ืองานเชิงกลยุทธ์ 
o ฐานข้อมูลด้านแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศนวัตกรรม 
o หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร 
o ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้างส าหรับการพัฒนาเครื่องมือ/แพลทฟอร์ม 
o ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้างส าหรับกิจกรรมฝึกอบรม 

ไตรมาส 2 :  

 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านอนาคตศาสตร์ 

o กิจกรรมฝึกอบรมด้านอนาคตศาสตร์ส าหรับบุคคลทั่วไปและส าหรับนักอนาคตศาสตร์ 

o เกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้างส าหรับการจัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านอนาคตศาสตร์ 

 กิจกรรมการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

o สิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่ผลการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

o กิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เครื่องมือและข้อมูลเพ่ืองานเชิงกลยุทธ์ 
o กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร 
o กรอบและแนวทางการจัดการประกวดรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 

ไตรมาส 3 : 

 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านอนาคตศาสตร์ 

o กิจกรรมฝึกอบรมด้านอนาคตศาสตร์ส าหรับบุคคลทั่วไปและส าหรับนักอนาคตศาสตร์ 

 กิจกรรมการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

o กิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เครื่องมือและข้อมูลเพ่ืองานเชิงกลยุทธ์ 
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o กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร 
o แพลทฟอร์มออนไลน์ส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร 

ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านอนาคตศาสตร์ 

o กิจกรรมฝึกอบรมด้านอนาคตศาสตร์ส าหรับบุคคลทั่วไปและส าหรับนักอนาคตศาสตร์ 

 กิจกรรมการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

o สิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่ผลการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 
o กิจกรรมเผยแพร่ผลการศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เครื่องมือและข้อมูลเพ่ืองานเชิงกลยุทธ์ 
o กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร 
o เครื่องมือออนไลน์ส าหรับจัดการข้อมูลการท า Foresight 
o กิจกรรมการประกวดรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

 
8.1 ผลประโยชน์ 

ประโยชน์ทางตรง  
1.  นักอนาคตศาสตร์ไทยได้รับการยกระดับความสามารถ  

2. แนวโน้มอนาคตและทิศทางความเปลี่ยนแปลงได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 

3. องค์กรมีการใช้เครื่องมือด้านอนาคตศาสตร์และสารสนเทศนวัตกรรม 

ประโยชน์ทางอ้อม  

1. สร้างเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ไทยที่เข้มแข็ง (Community Advocacy) 

2. สังคมสนใจความเปลี่ยนแปลงระยะยาว (Long-term View) 

3. องค์กรยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ (Strategic Future Design) 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงภายใน 1. บุคลากรไม่เพยีงพอ  

2. ขาดข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการก าหนดขอบเขต
งาน/ขอบเขตการจ้าง 

1. การรับบุคลากร/ลูกจ้างโครงการ  
2. ประชุมและวางแผนร่วมกับผู้เช่ียวชาญ

ภายนอก 
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ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
3. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 3. การติดตามและคุมงานต่อเนื่อง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร 

ความเสี่ยงภายนอก 1. การไมไ่ดร้ับงบประมาณ 
2. การไมส่ามารถหาผู้รับจา้งที่เหมาะสม 
3. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มนักอนาคต

ศาสตร ์

1. การขอรับเงินสะสม 
2. ประชุมและวางแผนร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 

และช้ีแจงงานอย่างละเอียดกับกลุ่มผู้
รับจ้างที่ยื่นข้อเสนอ 

3. การท ากิจกรรมและพัฒนาความรว่มมือ
ในลักษณะของเครือข่าย 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  22,000,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: การพัฒนาศักยภาพด้านอนาคตศาสตร์    5.00 ลบ. 
1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ - - - - 
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - - - - 
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
6 0.33 ลบ. - 2.00 ลบ. 

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

- - - - 

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 2 1.50 ลบ. - 3.00 ลบ. 
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา - - - - 
1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุน - - - - 
กิจกรรมที่ 2: การศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง    14.50 ลบ. 
1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ - - - - 
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - - - - 
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งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนา 

3 0.50 ลบ. - 1.50 ลบ. 

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

- - - - 

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 7 1.85 ลบ. - 13.00 ลบ. 
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา - - - - 
1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุน - - - - 
กิจกรรมที่ 3: การส่งเสริมการใช้เครื่องมือและข้อมูล
เพ่ืองานเชิงกลยุทธ์ 

   2.50 ลบ. 

1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ - - - - 
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน - - - - 
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
1 0.50 ลบ. - 0.50 ลบ. 

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

- - - - 

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 3 0.66 ลบ. - 2.00 ลบ. 
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา - - - - 
1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุน - - - - 
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. การพัฒนาศักยภาพด้านอนาคต
ศาสตร์  

5.00 0 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2. การศึกษาแนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลง  

14.50 0 0 0.25 0.25 1 1 2 2 2 2 2 2 

3. การส่งเสริมการใช้เครื่องมือและ
ข้อมูลเพื่องานเชิงกลยุทธ์  

2.50 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายปี /เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

จัดจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการ
มองอนาคตส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

1.50 - -    X  X  6 เดือน  
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เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายปี /เป็น
ประจ าทุกเดือน 

จัดจ้างจัดงานเสวนาและสัมมนา
ด้านแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

1.00 - -    X  X  9 เดือน  

จัดจ้างจัดสัมมนาเชิงวิชาการด้าน
อนาคตศาสตร์ 

1.00 - -    X   X 9 เดือน  

จัดจ้างพัฒนาภาพอนาคต 
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
(Social Foresight) 3 พื้นที่ 

7.50 - -     X X  6 เดือน  

จัดจ้างจัดท าสิ่งพิมพ์และสื่อ
เผยแพร่  

1.50 - -  X    X  6 เดือน  

จัดจ้างจัดการประกวดภาพถ่าย/วีดี
ทัศน์ ด าเนินการใน 4 พื้นที่ 

6.00 - -    X  X  6 เดือน  

จัดจ้างพัฒนาเครื่องมือออนไลน์
ส าหรับการประกวดรางวัลองค์กร
นวัตกรรมดีเด่น 

0.50 - -   X    X 6 เดือน  

จัดจ้างพัฒนาแพลทฟอร์มออนไลน์
ส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมองค์กร 

0.50 - -   X   X  6 เดือน  

จัดจ้างประเมินศักยภาพด้าน
นวัตกรรมองค์กรของผู้รับทุน NIA 

0.70 - -  X    X  6 เดือน  
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เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายปี /เป็น
ประจ าทุกเดือน 

จัดจ้างฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร
ส าหรับบริษัทและรัฐวิสาหกิจ 

0.50 - -  X    X  6 เดือน  
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ชื่อโครงการ:   

ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup Thailand Centre)  
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

  มุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีความสามารถในการแข่งขันและระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น 
ที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งการเร่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ใช้องค์ความรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ สนับสนุน
การเร่งพัฒนาประเทศไปสู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจให้น าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)    

 ประเด็นที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  
 มุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะ
ด าเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง และเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
สามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นเชิงพ้ืนที่เพ่ือให้ไทยเป็น
แพลตฟอร์มส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นรองรับการเข้ามาของทรัพยากรจากต่างชาติในการเข้าสู่ตลาดเอเชีย เพ่ือเป็นส่วน
ช่วยพัฒนาโครงกสร้างทางเศรษฐกิจและน าไปสู่การกระตุ้นการลงทุนในระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของไทย  

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย 

ผู้จัดการโครงการ:  นายปริวรรต วงษ์ส าราญ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

ผู้ร่วมท างาน:     

1. นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ   ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 

2. นางสาวพรพิชา เพชรแก้วกุล นักส่งเสริมนวัตกรรม 

3.  นางสาวสลิลเกตน์ เกียรติระบิล นักส่งเสริมนวัตกรรม 

4. นางสาวนันทิกานต์ มั่นมาก นักส่งเสริมนวัตกรรม 

5. นางกวนลี่ พันธุ์   นักส่งเสริมนวัตกรรม 

6. นางสาวอติกานต์ สุทธิวงษ์  นักส่งเสริมนวัตกรรม 

7. นางสาวปรีชญา ปัญญาเครือ นักส่งเสริมนวัตกรรม 

8. นางสาวผุสดี อึ้งทรงเกียรติ  นักส่งเสริมนวัตกรรม 
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3. หลักการและเหตุผล  

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นประเทศที่มีความสามารถในการ
แข่งขันได้ในระยะยาวสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้เป็น
นักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม การจ้าง
งานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ โดยมอบหมายให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขณะนั้น) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและการรับรู้ 
(Awareness) จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนา
ผู้ประกอบการ (Incubation) การเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล (Acceleration) ก่อให้เกิดการลงทุน (Investment) ทั้งจาก
การลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนบุคคล (Angel) และบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture Capital) 
จึงน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งของประเทศไทยให้เป็นแพลตฟอร์มส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นจากทั่วโลกเพ่ือเข้าสู่ 
ตลาดเอเชีย (Thailand Is Startup’s Global Platform of Asia) ด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก 
(Global Hub) เพ่ือการให้บริการจากภาครัฐและรองรับการเข้ามาของทรัพยากรจากต่างชาติ การพัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้นให้มีความสามารถในการแข่งขันและระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้ง 
การเร่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ (New Economic Warrior) สนับสนุนการเร่งพัฒนา
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจให้น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นของไทยในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคการศึกษาท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นของไทย 
3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ รองรับการเข้ามาของ
ทรัพยากรจากต่างชาติ 
4. เพ่ือส่งเสริมความความเข้าใจและการตระหนักรับรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นต่อการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของไทยแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น และประชาชน
ทั่วไป 
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5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:  ประเทศไทยและต่างประเทศ 
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
- โครงการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย (Startup Thailand Centre) ประกอบด้วยกิจกรรม 

ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

- 1. ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Startup Hub) เป็นกิจกรรมสนับสนุนวิสาหกิจ

เริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศบนพ้ืนที่ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก (Global Hub) ด้วยการ

พัฒนาและขยายความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการ

พัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น การจัดตั้งศูนย์บริการรองรับต่างชาติเพ่ือให้เกิดการด าเนินกิจกรรม

บ่มเพาะและเร่งการเติบโตของธุรกิจ และการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียวส าหรับ

วิสาหกิจเริ่มต้น (One-stop Service: OSS) เช่น SMART Visa ในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือดึงดูดทรัพยากร

จากต่างชาติให้เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและเป็นการพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเติบโตของ

วิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก  

- 2. การพัฒนาระบบวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) เป็นการสร้างเครือข่ายสังคมของ 

กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมถึง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดท าฐานข้อมูลกลาง 

(Database) การจัดกิจกรรมเปิดรับฟังข้อคิดเห็นเพ่ือน าเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริม

อ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ (Townhall) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านสื่อทั้งออนไลน์และ

ออฟไลน์ การประชุมสัมนาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นโดยวิทยากรจากไทยและต่างชาติ 

การเจรจาต่อยอดทางธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นและนักลงทุน และการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์หรือ

บริการของวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วย

ส่งเสริมและผลักดันวิสาหกิจเริ่มต้นให้มีก าลังความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเป็นส่วน

สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศไทยได้ต่อไป 
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 65.0  
ลบ. 

1. ศูนย์กลางวิสาหกิจ
เริ่มต้นระดับโลก 
(Global Startup 
Hub) 

50 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0 

10
0 

10
0 

50  

  ตัวชี้วัด  
พื้นที่ที่ได้รับการ
พัฒนา 5 พื้นที่ 

  1  1  1  1  1   

2. การพัฒนาระบบ
วิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup 
Ecosystem) 

50 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

10 10 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15 

  ตัวชี้วัด  
วิสาหกิจเริ่มต้นที่

ได้รับการ
สนับสนุนออก 

สู่ตลาด
ต่างประเทศ  

หรือได้รับการ
ลงทุน 20 ราย 

    4 4  4  4  4  

  

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

PW
 

PP
K 

SK
R 

NM
M

 

AS
T 

PP
Y 

PA
S 

MK
 

KL
P 

1 กิจกรรม Global Startup Hub          

งาน Startup Database (20%) 20 20 20  10 20 10   

 OSS & Global Hub (50%) 25  25  40   10  

 Global Partnership (30%) 30  50  20     

2 กิจกรรม Startup Ecosystem          

งาน Community (40%) 20 20 10 20  15 15   

 Go Global (60%) 20 15 10 10  10 5 15 15 
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Work Breakdown Structure 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา 
 หน่วยนับ:  พื้นที่ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การจัดกิจกรรมสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศบนพ้ืนที่ศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก 
(Global Hub) โดยจัดตั้งศูนย์บริการรองรับต่างชาติ ด าเนินกิจกรรมบ่มเพาะ เร่งการเติบโตของธุรกิจ และมี
การให้บริการแบบ One-stop Service (OSS) อาทิเช่น SMART Visa ในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือดึงดูดชาวต่างชาติ
ให้เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและเป็นการพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น
ระดับโลก มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้นระดับโลก การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับเครือข่ายต่างประเทศ เพ่ือกระจายโอกาสทางด้านวิสาหกิจเริ่มต้นออกจากศูนย์กลางสู่พื้นที่อ่ืนๆ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1  1  1  1  1  5 

  

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 
 หน่วยนับ:  ราย 

 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน คือจ านวนวิสาหกิจเริ่มต้น  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์หรือบริการ พบปะกับนักลงทุน คู่ค้า หรือลูกค้าในต่างประเทศ  
เพ่ือขยายตลาดและโอกาสทางธุรกิจหรือได้รับการลงทุน  

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    4 4  4  4  4 20 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  
   

    ไตรมาส 1 :  

 พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนา 1 พ้ืนที ่
ไตรมาส 2 :  

 พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนา 2 พ้ืนที ่

 วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 8 ราย 
ไตรมาส 3 : 

 พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนา 4 พ้ืนที ่

 วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 12 ราย 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 พ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนา 5 พ้ืนที ่

 วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน 20 ราย 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 
 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. วิสาหกิจเริ่มต้นของไทยมีศักยภาพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้ 
2. เกิดระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคการศึกษาท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นของไทย 
3. เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่รองรับการเข้ามาของ

ทรัพยากรจากต่างชาติ 
4. เกิดความเข้าใจและการตระหนักรับรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นต่อการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของไทยแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น และ
ประชาชนทั่วไป 

ประโยชน์ทางอ้อม  
1. เกิดการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่ด้านวิสาหกิจเริ่มต้นและนวัตกรรม 

2. เป็นสื่อกลางส าหรับประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งภายในและต่างประเทศ 

3. กระตุ้นการลงทุนในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศ 

4. วิสาหกิจเริ่มต้นของไทยเติบโต มีส่วนช่วยพัฒนาโครงสรา้งทางเศรษฐกิจประเทศไทย 

5. เกิดธุรกิจจริง และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ 

 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S3-D3-13-StartUp Center  9/11 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
คุณภาพของวิสาหกิจ
เริ่มต้นที่จะออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ 

1. วิสาหกิจเริ่มต้นที่มีศักยภาพในการออกสู่
ตลาดต่างประเทศหรือได้รับเงินลงทุน  
มีจ านวนไม่ถึงที่ตั้งเป้าไว้  

1. เพ่ิมวิธีการรับสมัคร ประชุมคัดเลือก
วิสาหกิจเริ่มต้นและงานต่างประเทศ 
ที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

คุณภาพของระบบ
ฐานข้อมูลกลาง 

1. ระบบไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  1. เขียนเกณฑ์อ้างอิง/ขอบเขตการจ้าง
ให้ครอบคลุม 
2. ประชุมหารือกับผู้รับจ้างเป็นประจ า  
3. เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาทดสอบระบบ 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  65,000,000       บาท  

     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม Global Startup Hub    50,000,000 
กิจกรรม 1: Startup Database - - - 10,000,000 
1.1 งบจัดจ้างด าเนินการ    10,000,000 
 1.1.1 ค่าจ้างเหมาท าระบบฐานข้อมูลกลาง 1 10,000,000 - 9,000,000 
 1.1.2 ค่าจ้างเหมาจัดท า White paper/

รายงานสรุป 
2 500,000  1,000,000 

กิจกรรม 2: OSS and Global Hub    25,000,000 
1.1 ค่าใช้สอย    21,600,000 
 1.1.1 ค่าที่พัก 10 1,000 9 ครั้ง x 3 คืน 

x 5 พื้นที่ 
1,350,000 

 1.1.2 ค่าเดินทาง 10 5,000 9 ครั้ง x  
5 พื้นที่ 

2,250,000 

 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนา 

200 1,000 9 ครั้ง x 2 วัน 
5 พื้นที่ 

18,000,000 

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ    3,400,000 
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 4 850,000 - 3,400,000 
กิจกรรม 3: Global Partnership     15,00,000 
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งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

1.1 ค่าใช้สอย    12,960,000 
 1.1.1 ค่าที่พัก 10 1,000 9 ครั้ง x 3 คืน 

x 3 พื้นที่ 
810,000 

 1.1.2 ค่าเดินทาง 10 5,000 9 ครั้ง x  
3 พื้นที่ 

1,350,000 

 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนา 

200 1,000 9 ครั้ง x 2 วัน 
3 พื้นที่ 

10,800,000 

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ    2,040,000 
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 4 510,000 - 2,040,000 
กิจกรรม Startup Ecosystem    15,000,000 
กิจกรรม 1: Community    6,000,000 
1.1 ค่าใช้สอย    6,000,000 
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 

(ในประเทศ) 
10 1,000 10 100,000 

 1.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 
(ต่างประเทศ) 

5 200,000 5 5,000,000 

 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนา 

4 225,000 - 900,000 

กิจกรรม 2: Go Global    9,000,000 
2.1 งบจัดจ้างด าเนินการ    9,000,000 
 2.1.1 การส่งเสริมออกสู่ตลาดต่างประเทศ 5 1,800,000  9,000,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. Global Startup Hub  50 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 
2. Startup Ecosystem 15    2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 1.5 0.5  
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

1. Global Startup Hub  40 40   40    √  1 รายป ี

2. Startup Ecosystem 8.8 8.8   8.8    √  1 รายป ี
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ชื่อโครงการ:   

มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

  มุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งทักษะและจิตวิญญาณแห่ง
การเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นรายใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างธุรกิจทีส่ามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น) โปรดเลือกที่ สนช.เกี่ยวข้อง  

 ประเด็นที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

 มุ่งเน้นการเสริมสร้างพ้ืนฐานองค์ความรู้และบ่มเพาะให้แก่นักศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและ 
จิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาแผนธุรกิจต่อยอดสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นให้เกิดเป็น
ผู้ประกอบการและธุรกิจรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถสร้างเป็นธุรกิจ
ที่มีมูลค่าสูงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย 

ผู้จัดการโครงการ:  นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด    ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 

ผู้ร่วมท างาน:     

1. นายปริวรรต วงษ์ส าราญ  ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

2.  นายสนามชัย แพนดี   นักส่งเสริมนวัตกรรม 

3. นางสาวไพจิตร จันทร์ภักดี  นักส่งเสริมนวัตกรรม 

4. นางสาวอารียา เอมวงษ์   นักส่งเสริมนวัตกรรม 

 

3. หลักการและเหตุผล  

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันได้
ในระยะยาวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้เป็นนักรบทาง
เศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม การจ้างงานในท้องถิ่น 
และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ โดยมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะนั้น) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้าง 
ความตระหนักและการรับรู้ (Awareness) จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) สู่กระบวนการ
บ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ (Incubation) การเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล (Acceleration) ก่อให้เกิดการลงทุน 
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(Investment) ทั้งจากการลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนบุคคล (Angel) และบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate 
Venture Capital) จึงน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งของประเทศไทยให้เป็นแพลตฟอร์มส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นจากทั่วโลก
เพ่ือเข้าสู่ตลาดเอเชีย (Thailand Is Startup’s Global Platform of Asia) ด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางวิสาหกิจเริ่มต้น
ระดับโลก (Global Hub) เพ่ือการให้บริการจากภาครัฐและรองรับการเข้ามาของทรัพยากรจากต่างชาติ การพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้นให้มีความสามารถในการแข่งขันและระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นที่เอ้ืออ านวยต่อการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้ง
การเร่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ (New Economic Warrior) สนับสนุนการเร่งพัฒนาประเทศ
ไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจให้น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเร่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและนักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น 
ทีพ่ร้อมจะด าเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
2. เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นของไทย 
3. เพ่ือส่งเสริมความความเข้าใจและการตระหนักรับรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นต่อการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของไทยแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น และประชาชนทั่วไป 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:  สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
- โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ประกอบด้วยกิจกรรม 

ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

- การแข่งขันวิสาหกิจเริ่มต้นระดับประเทศ (Startup Thailand League) เป็นการสร้างเสริมความรู้ 

ความเข้าใจด้านวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

รวมทั้งการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา เพ่ือให้เอ้ือต่อการ

ด าเนินธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาให้สามารถเติบโตไปเป็น

วิสาหกิจเริ่มต้นได้ในอนาคต 

-  
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

มหาวิทยาลัยแห่ง
การประกอบการ 
(Entrepreneurial 
University) 

100 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

5 5 10 10 20 30 50 70 80 90 95 100 63 

  ตัวชี้วัด  
นักเรียน 

นักศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุน 

200 ทีม 

         200    

 5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   

ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

PP
P SP
 

PC
P 

AE
M

 

1 Entrepreneurial University     
 Startup Thailand League (100%) 10 35 30 25 

Work Breakdown Structure 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน 
 หน่วยนับ:  ทีม 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

เป็นกิจกรรมในการอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นให้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาไปสู่การสร้างต้นแบบผลงาน (Prototype) เพ่ือต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจจริง 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
         200   200 

 
 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

ไตรมาส 3 : 

 จัดอบรม (ออนไลน์) ส าหรับนิสิตที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน 200 ราย 

 จัดแสดงผลงานวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

 
8.1 ผลประโยชน์ 

ประโยชน์ทางตรง  
1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นรายใหม่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและที่พร้อมจะด าเนินธุรกิจ

ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
2. เกิดระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคการศึกษาท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นของไทย 
3. เกิดความเข้าใจและการตระหนักรับรู้ถึงความส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นต่อการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของไทยแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ประชาคมวิสาหกิจเริ่มต้น และ
ประชาชนทั่วไป 
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ประโยชน์ทางอ้อม  
1. เกิดการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่ด้านวิสาหกิจเริ่มต้นและนวัตกรรม 

2. กระตุ้นการลงทุนในระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศ 

3. วิสาหกิจเริ่มต้นของไทยเติบโต มีส่วนช่วยพัฒนาโครงสรา้งทางเศรษฐกิจประเทศไทย 

4. เกิดธุรกิจจริงและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ด้านการด าเนินงาน 1. จ านวนผลงานไม่ได้ตามเป้าที่ตั้ง 

2. ผลงานไม่มีคุณภาพตามที่ตั้งเป้าหมาย 

1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานทุกไตรมาส เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน 

   

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  63,000,000       บาท  

     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม Entrepreneurial University    63,000,000 
กิจกรรม: Startup Thailand League    63,000,000 
1.1 ค่าใช้สอย    610,000 
 1.1.1 ค่าที่พัก 5 2,000 4 ครั้งๆ ละ 3 

คืน 
120,000 

 1.1.2 ค่าเดินทาง 5 7,100 4 ครั้ง 142,000 
 1.1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 400 4 ครั้งๆ ละ 3 

วัน 
24,000 

 1.1.4 ค่ารถตู้+น้ ามัน 1 2,000 4 ครั้งๆ ละ 3 
วัน 

24,000 

 1.1.5 ค่าจัดประชุม 100 1,000 3 ครั้ง 300,000 
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ    62,390,000 
 1.2.1 ค่าจ้างเหมามหาวิทยาลัยด าเนินการฯ 39 500,000  19,500,000 
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งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

 1.2.2. ค่าจ้างเหมาออร์แกไนเซอร์ด าเนินงาน
จัดกิจกรรม Startup Thailand League 

1 27,000,000  27,000,000 

 1.2.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ 1 540,000  540,000 
 1.2.4 ค่าจ้างลูกจ้างด าเนินโครงการฯ 14 25,000  350,000 
 1.2.5 ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดกิจกรรม

แสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ และเงินรางวัล 

1 15,000,000  15,000,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

Entrepreneurial University  63 1 0.2 0.2 0.2 27 19.5 15 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

Entrepreneurial University  62.39 62.39   42   21.29 √  1 รายป ี
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ชื่อโครงการ:   

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

สนช. สามารถจัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการพร้อมส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง ด้วย สนช. มีเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจ คือ กลไกการ
สนับสนุนด้านต่างๆ เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งสามารถสนับสนุนให้วิสาหกิจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่น่าสนใจ มีความเป็นนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) 
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ที่สามารถท าซ้ า (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเติบโตอย่างก้าว
กระโดด (Exponential growth) ได้ อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่สามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม
ในระยะเติบโตต่อไปด้วย ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สนช. ริเริ่มพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้
สมัยใหม่ที่เรียกว่า STEAM4INNNOVATOR ขึ้น และก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินการ
ผลักดันเยาวชนในระยะ 5 ปีให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ด้วยการ
เร่งสร้าง “สังคมนวัตกรรมในอนาคต” เกิดวัฒนธรรมและบรรยากาศของการคิดค้นสร้างสรรค์อย่าง
แพร่หลายของคนในประเทศ และเร่งสร้าง “นักนวัตกรรม-ผู้น าการเปลี่ยนแปลง” ให้เป็นอาชีพแห่ง
อนาคต Career for the Future และเป็นคุณลักษณะในฝันของเยาวชนไทยที่สามารถเป็นผู้น าได้ด้วย
ศักยภาพในการคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการสร้างงานอันจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น) โปรดเลือกที่ สนช.เกี่ยวข้อง  

 ประเด็นที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

  ผลักดันให้ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมาก
ขึ้น เร่งการเติบโตด้านการจัดการนวัตกรรม เพ่ิมศักยภาพด้านการเงิน เตรียมความพร้อมส าหรับการขยาย
กิจการด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดทุนโดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ 

 อีกทั้งยังส่งเสริมนวัตกรหรือผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่สังคม
ให้ความสนใจ และม่ันใจว่าสามารถร่วมกันสร้างสรรค์กระบวนการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของ
เยาวชนขึ้นมาได้ และเพ่ือตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม ที่ต้องการแนวคิดใหม่ วิธีการ
ท างานใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สนช. ใช้โปรแกรม STEAM4INNNOVATOR 
ในการสร้างแนวคิดและสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนเกิดเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปลี่ยนและส่งต่อความรู้ด้านนวัตกรรม โดยมีการออกแบบกระบวนการและเนื้อหาชุดความรู้ที่
ครบถ้วนรอบด้านอย่างเหมาะสม มีเครื่องมือและแบบประเมินการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและเยาวชนเรียนรู้ได้ครบถ้วนในทุกมิติส าคัญรวมทั้งการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาศักยภาพและการเติบโตไปเป็นนวัตกรที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของชาติในอนาคต 

 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:   สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) 

ผู้จัดการโครงการ:  นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด, นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย 

ผู้ร่วมท างาน:     นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ, นายพีระ รักท้วม, นางสาววรัญญา สอาดยิ่ง,  

   นายปรเมศวร์ ฉิมคราม, นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ, นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย 

3. หลักการและเหตุผล  
สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถ

ทางด้านนวัตกรรม ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ทั่วประเทศ สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น  มีการลงทุน
เพิ่มข้ึน  มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและในระดับสากลสูงขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
มีแบบแผนรวมทั้งยังเป็นผู้ประสานงานเชื่อมต่อ กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในด้านนโยบาย และในด้านวิธีการด าเนินงาน เพื่อเกิด
ระบบและวัฒนธรรมที่เหมาะสม ต่อการสรรสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานฯ 

และส านักงานฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซี่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีบทบาทส าคัญมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ในการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจนวัตกรรม จึงได้ริ เริ่มพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ เรียกว่า 
STEAM4INNNOVATOR ขึ้นเป็นกระบวนการหลักที่ใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม กลุ่มเยาวชน โดยศักยภาพด้าน
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการจะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปศาสตร์ (Arts) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ และมีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรม
ร่วมอยู่ด้วยได้อย่างสมบูรณ์ 

 เพื่อสร้างสังคมนวัตกรรมและวัฒนธรรมของการสร้างสรรค์ข้ึนในประเทศไทย ทุกภาคส่วนคือองค์ประกอบส าคัญที่
ต้องได้รับการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมไปด้วยกัน การด าเนินงานในโครงการ STEAM4INNOVATOR จึงไม่
เน้นเพียงการพัฒนาเยาวชนเท่านั้น หากแต่ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้าง
แพลทฟอร์มการสนับสนุนการสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเยาวชนอย่างเป็นระบบและขยายผลได้
อย่างยั่งยืน 

  

4. วัตถุประสงค์ของสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy)    

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี

บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 

2. เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่และพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์กระบวนการ และบริการทางด้านนวัตกรรม 
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3. เพ่ือสร้างระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค

ใหม่ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

4. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สมัยใหม่ ตามแนวทาง STEAM4INNOVATOR ส าหรับพัฒนาผู้ประกอบการ

นวัตกรรมกลุ่มเยาวชน พร้อมเครื่องมือประเมินศักยภาพของผู้เรียน 

5. เพ่ือสร้างการรับรู้และการเรียนรู้อย่างแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย ก่อให้เกิดกลุ่มผู้น าเยาวชนคนรุ่นใหม่

ที่มีความรู้เรื่องความคิดเรื่องธุรกิจนวัตกรรม เกิดสังคมของการสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาศักยภาพที่แข่งขัน

ไดใ้นระดับประเทศและระดับสากล  

6. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมพัฒนาแพลทฟอร์มการ

สนับสนุนการสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มเยาวชน อย่างเป็นระบบ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ...........ทั่วประเทศไทย.......................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม มุ่งเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรม โดยช่วยผลักดันให้
ผู้ประกอบการยุคใหม่ทั่วประเทศสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น มีศักยภาพใน
การแข่งขันทั้งในประเทศและในระดับสากล รวมถึงการน านวัตกรรมมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
เครือข่ายคนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนโยบายนวัตกรรม 

ทั้งนี้ การด าเนินการแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายส าคัญเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 3E ประกอบด้วย Enterprise 
innovation, Tech entrepreneur, Executive & Professional และกลุ่มเยาวชน 

1. Enterprise innovation 

 มุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ทั้งบริษัทที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาด และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ด้วยหลักสูตรหรือกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน
นวัตกรรม 

2. Tech entrepreneur 

 พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นช่วงเติบโต
และการลงทุน ในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมเพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการยุคใหม่เข้มแข็ง
และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการทางด้านนวัตกรรม 
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3. Executive & Professional 

 จัดหลักสูตรทีเ่ชื่อมโยงผู้น าคนรุ่นใหม่ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และผู้น าจาก
ภาคเอกชน เพ่ือปรับเปลี่ยนชุดความคิด และพัฒนากระบวนการคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดที่เป็นนวัตกรรม และสร้างแนวคิดการวางรากฐานความคิดแบบนวัตกรรมเชิง
นโยบาย (Policy innovation)  

4. Youth กลุ่มเยาวชน 

 เพ่ือตอบโจทย์ในการสร้างสังคมผู้ประกอบการนวัตกรรมยุคใหม่ และสอดรับกับ 3 พันธกิจหลักของ
ส านักงานฯ คือ การส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรม และการยกระดับทักษะและความสามารทางนวัตกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย สถาบันฯ จึงวางแผนการด าเนินการ 4 ด้าน คือ 
1)    Curriculum (STEAM4i Model Diffusion) 

มุ่งพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละกระบวนการของ STEAM4INNOVATOR จนได้หลักสูตร 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่หมาะสมในการสื่อสารกับเยาวชนแต่ละกลุ่มวัย พร้อมด้วยการพัฒนาเครื่องมือ

ประเมินศักยภาพและระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2)    Awareness & Inspiration (STEAM4i Mindset Cultivating Program) 
มุ่งสร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมของการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกลุ่มเยาวชนให้แพร่หลาย  
สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โปรแกรม STEAM4INNOVATOR ด้วยการกระจายแนวคิด
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ รวมไปถึงการปลูกฝังแนวคิดการ
มองปัญหาและการหาแนวทางการแก้ไขแบบนวัตกร ตามโปรแกรม STEAM4INNOVATOR ให้กับ
คนรุ่นใหม่ เหนี่ยวน าให้เกิด “สังคมนวัตกรรมในอนาคต” 

3) Capability (Change Leader Certified Series) 
เร่งสร้างเยาวชน “นักนวัตกรรม-ผู้น าการเปลี่ยนแปลง” ที่มีศักยภาพระดับชั้นน าที่จะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม โดยใช้โปรแกรม STEAM4INNNOVATOR เป็นแนวทางหลักในการสร้างแนวคิด
และสร้างศักยภาพผ่านกิจกรรมที่เข้มข้น 

4) Achievement & Community (Achievement & Growth Program) 
มุ่งพัฒนาระบบนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความส าเร็จด้านนวัตกรรมส าหรับ 
เยาวชน พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเครือข่ายเยาวชนอย่างครบกระบวนการ 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

Template-แผนปฎิบัติการ 2563  6/29 

 

5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :   (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว) 

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประม

าณ  

100  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 20.0 
ลบ. 

D3-S3-P14-1 

Enterprise Innovation 

20 ความก้าวหน้า   10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4.0 

ตัวชี้วัด: 

จ านวนผู้ประกอบการฐาน

นวัตกรรม 

 3 ราย         1  1 1  

D3-S3-P14-2  

Tech Entrepreneur 

20 ความก้าวหน้า 
 

  5 10 25 50 50 60 70 80 90 100 6.0 

ตัวชี้วัด: IDE to IPO 

จ านวนองค์กรทีไ่ด้รับการ

ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม 

 10 ราย            10  

D3-S3-P14-3 

MOOCs  

               

Platform 

ระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง 

15 ความก้าวหน้า 
 

  10 20 30 40 50 60 70 85 90 100 2.0 

ตัวชี้วัด: Platform 

ระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง 

 1 ระบบ            1  

VDO Content 15 ความก้าวหน้า   5 10 10 10 30 40 50 70 90 100 1.0 

ตัวชี้วัด: VDO Content 

เนื้อหาหลักสูตรทางด้าน 

Arttech และ Recreation 

 2 หลักสูตร         1   1  

D3-S3-P14-4 Executive 

and Professional 

  
 

             

PPCIL Curriculum 

Development 

15 ความก้าวหน้า 
 

  5 10 25 50 75 100     1.0 

ตัวชี้วัด: Curriculum 

Development 

 1 
หลักสูตร 

       1      
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รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประม

าณ  

100  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 20.0 
ลบ. 

จ านวนหลักสูตรที่ได้รับ

การพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรการพัฒนา

เครือข่ายกลุ่มผู้น าภาครัฐ

และเอกชน (PPCIL#2) 

15 ความก้าวหน้า    20 30 40 50 60 70 80 90 100 6.0 

ตัวชี้วัด: กิจกรรมหลักสูตร

การพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม

ผู้น าภาครัฐและเอกชน 

(PPCIL#2) 

 1 กิจกรรม            1  

 

กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :   (งบประมาณรอขอเพิ่มจากบอร์ด กนช.) 

รายการกิจกรรม 
โครงการ : 

STEAM4INNOVATOR 

   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 17.5  
ลบ. 

D3-S3-P14-5 
การพัฒนาหลกัสูตร 
STEAM4INNOVATOR 

25 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

 10 20 30 30 30 50 50 50 70 90 100 2.5 

ตัวชี้วดั:  
หลักสูตรพร้อมเครื่องมือ 

 2 หลักสูตร         1   1  

D3-S3-P14-6 
การพัฒนาเครือข่ายและ
การสื่อสาร 
STEAM4INNOVATOR 

25 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

5 10 15 25 30 35 45 55 60 70 90 100 6.0 

ตัวชี้วดั: จ านวนเยาวชน  

ที่รับรู้กิจกรรมและเข้าถึง

สื่อที่ผลิตและเผยแพร ่

 10,000 คน  200 200 200 1,900 500 500 200 200 100 1000 4000 1000  

D3-S3-P14-7 
พัฒนาศักยภาพนวัตกร 
เยาวชน STEAM4INNOVATOR 
ต่อยอดสู่ระดับนานาชาต ิ

30 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

10 15 20 30 35 40 50 60 75 85 100 100 8.0 
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รายการกิจกรรม 
โครงการ : 

STEAM4INNOVATOR 

   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 17.5  
ลบ. 

ตัวชี้วดั: จ านวนเยาวชน

และผู้มีบทบาทเกีย่วขอ้ง 

ที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพอย่างเข้มข้น 

 200 คน        20 80 30 70   

D3-S3-P14-8 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลและ
เครือข่าย 

20    25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 1.0 

ตัวชี้วดั: ระบบการ

ประเมินเยาวชนและเก็บ

วิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย 

 1 ระบบ            1  

 
หมายเหตุ: ร้อยละความก้าวหน้า ให้กรอกเป็นตัวเลขร้อยละแบบสะสม (เพิ่มชึ้นเรื่อยๆ) จนครบร้อย ไม่มีการลดในระหว่างเดือน (ตรงกับที่จะไปลง 
PBM 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

Template-แผนปฎิบัติการ 2563  9/29 

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน:   

ล าดับที ่ กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

PW
N 

TC
P 

PR
T 

W
SA

 

PC
K 

PP
P 

SL
P 

SH
L 

SK
R 

PW
 

KB
F 

PA
C SJ
 

TS
 

PS
 

W
K 

1 Enterprise Innovation                                 

งาน 

วิเคราะห์ พัฒนาหลักสตูร บริหารจัดการ ก ากับ และติดตาม
การด าเนินงานภาพรวม (40%) 

40                 20 20 20         

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 20 10 10 10 10 10       10 10 10         

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนนิงาน (15%) 20 5 5 5 5 5 5 5   15 20 10         

กระบวนการประสานจัดจ้าง (5%) 20 20 20                       40   

กระบวนการเบิกจ่ายตามสัญญาจา้ง (5%)           20 20 20           20   20 

2 Tech Entrepreneur:                                 

งาน 

วิเคราะห์และออกแบบ และพัฒนาหลักสตูร (30%) 50                 20 20 10         

บริหารจดัการ ก ากับ และตดิตามการด าเนินงานภาพรวม 
(20%) 

20 10 10 10 10 10       10 10 10         

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนนิงาน (15%) 20 5 5 5 5 5 5 5   15 20 10         

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (25%) 20 10 10 10 10 10       10 10 10         

กระบวนการประสานจัดจ้าง (5%) 20 20 20                       40   

กระบวนการเบิกจ่ายตามสัญญาจา้ง (5%)           20 20 20           20   20 

3 MOOCs:                                 

งาน 
บริหารจดัการ ก ากับ และตดิตามการด าเนินงานภาพรวม 
(40%) 

    30   20         20 20 10         
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ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนนิงาน (20%) 20 5 5 5 5 5 5 5   15 20 10         

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (30%) 20   40   30         10             

กระบวนการประสานจัดจ้าง (5%) 20 20 20                       40   

กระบวนการเบิกจ่ายตามสัญญาจา้ง (5%)           20 20 20           20   20 

4 Executive and Professional:                                 

งาน 

บริหารจดัการ ก ากับ และตดิตามการด าเนินงานภาพรวม 
(35%) 

15 30 5 5 5         15 15 10         

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 10 20 10 10 10 10       10 10 10         

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนนิงาน (15%) 20 10 5 10 5         20 20 10         

กระบวนการประสานจัดจ้าง (5%) 20 20 20                       40   

กระบวนการเบิกจ่ายตามสัญญาจา้ง (5%)           20 20 20           20   20 

5 พัฒนาหลักสูตร STEAM4INNOVATOR  
PW

N 
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W
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งาน 

สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ตามแนวทาง 
STEAM4INNOVATOR (35%) 

10       15 35 20   5 5 5     5 5 

สร้างเครื่องมือการเรียนรู้และอุปกรณส์ื่อการสอน ตามชุดวิชา
ในหลักสูตร (20%) 

  5     15 35 25   5 5 5     5 5 

สร้างเครื่องมือประเมินศักยภาพของผู้เรียนเพื่อทราบระดับ
การเติบโตของแนวคิดด้านนวัตกรรม (15%) 

  10     15 30 20   5 5 5     5 5 

Train the Trainer (30%) 5 5 5     20 25 15    5 5 5     5 5 

6 พัฒนาเครือข่ายและการสื่อสาร STEAM4INNOVATOR                                 

งาน 
ออกแบบและด าเนินกิจกรรมสร้างการเรยีนรู้และวัฒนธรรม
นวัตกรรม (60%) 

5  10     10 20 30   5 5 5     5 5 
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ผลิตและสื่อสารกิจกรรมสร้างการรับรู้ online (40%)     10    15 20 30     5 5 5   5 5 

7 
พัฒนาศักยภาพนวัตกรกลุ่มเยาวชนต่อยอดสู่ระดับ
นานาชาติสนเทศ PW

N 

TC
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PR
T 

W
SA

 

PC
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PP
P 

SL
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SH
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PW
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TS
 

PS
 

W
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งาน 
  

Founder Apprentice (30%) 5       15 35 20   5 5 5     5 5 

STEAM4INNOVATOR Camp (25%) 5 5 5  5   10 20 25   5 5 5     5 5 

STEAM4INNOVATOR@School (25%) 5  10    5 15 25 25   5 5 5     5 5 

STEAM4INNOVATOR ต้นแบบตอ่ยอดสู่ระดับนานาชาติ 
(20%) 

5  5    15 25 20 5 5 5 5     5 5 

8 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเครือข่าย                                 

งาน 
  

Networking สร้างระบบนวัตกรรมและเครือข่ายเยาวชน 
(50%) 

5 10    15 25 20  5 5 5     5 5 

Information & Content รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรยีนรู้ (50%) 

  5   10 25 25   5   5 5  10       
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5.4 รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 3E 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

นางสาวปุญชรัสมิ์ วังน้อย ผู้จัดการสถาบันวิทยาการ
นวัตกรรม 

วางแผนและควบคุมแนวทาง การ
ด าเนินการภาพรวม  

การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

         30% 

นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐ เอกชน และสังคม 

หน่วยงานต่างๆ 

25% 

นายพีระ รักท้วม นักส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง /  
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย 

25% 

นางสาววรัญญา สอาดยิ่ง นักส่งเสริมนวัตกรรม สนับสนุนการจัดกิจกรรมหลักสูตร 15% 
นายปรเมศวร์ ฉิมคราม นักส่งเสริมนวัตกรรม สนับสนุนการจัดท าสื่อร่วมกับ

หลักสูตรและเครือข่าย 
15% 

 
รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มเยาวชน STEAM4INNNOVATOR 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ (%) 

นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด 
 

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 
 

วางแผนและควบคุมแนวทาง 
การด าเนินการภาพรวม  

         20% 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน 

10% 

นางสาวศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ 
 

นักส่งเสริมนวัตกรรม 
 

การออกแบบหลักสูตร 
เครื่องมือ และการประเมิน 

15% 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพและพัฒนา

เครือข่ายเยาวชน 

30% 

นางสาวสาธิตา หงษ์ลอย นักส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
สื่อสารแผนพัฒนาศักยภาพและ

พัฒนาเครือข่ายเยาวชน 

25% 
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วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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แผนพัฒนาศักยภาพ
STEAM4INNOVATOR

แนวทางการสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

กลุ่มเยาวชน      

เงิน 17.5 ลบ.

D3: PPP/SLP/SHL
D1-D5

1. จัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วม
ออกแบบพัฒนาแนวทางการ
สร้างศักยภาพผู้ประกอบการ 
กลุ่มเยาวชน สร้างกลุ่มคน
ขยายเคร่ืองมือการเรียนรู้
งาน 25%; เงิน 2.50 ลบ.

PPP/SLP/SHL

1.1 สรา้งและพฒันาหลกัสตูรการเรยีนรู ้
งาน 35% เงิน 0.35 ลบ.

1.2 เครื่องมือการเรียนรู้
งาน 20% เงิน 0.3 ลบ.

1.3 เครื่องมือประเมินศักยภาพ
งาน 15% เงิน 0.35 ลบ.

1.4 สร้างกลุ่มคนขยายเครื่องมือการเรียนรู้
งาน 30% เงิน 1.5 ลบ.

2. พัฒนาเครือข่ายและการสื่อสาร 
STEAM4INNOVATOR
งาน 25%; เงิน 6.0 ลบ.

PPP/SLP/SHL

2.1 ออกแบบและด าเนินกิจกรรมสรา้งการเรยีนรูแ้ละ
วฒันธรรมนวตักรรม 
งาน 60% เงิน 4.5 ลบ.

2.2 ผลิตและสื่อสารกิจกรรมสร้างการรับรู้ online
งาน 40%; เงิน 1.5 ลบ.

3. พัฒนาศักยภาพนวัตกร
กลุ่มเยาวชนต่อยอดสู่ระดับ
นานาชาติสนเทศ
งาน 30%; เงิน 8.0 ลบ.

PPP/SLP/SHL

3.1 โครงการ Founder Apprentice 
งาน 30%; เงิน 3.5 ลบ.

3.2 โครงการ STEAM4INNOVATOR Camp
งาน 25%; เงิน 2.0 ลบ.

3.3 โครงการ STEAM4INNOVATOR @School
งาน 25%; เงิน 1.5 ลบ.

3.4 โครงการ STEAM4INNOVATOR ต้นแบบต่อยอด
สู่ระดับนานาชาติ 
งาน 20%; เงิน 1.0 ลบ.

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลเครือข่าย
งาน 20%; เงิน 1.0 ลบ.

PPP/SLP/SHL

4.1 Networking สร้างระบบนวัตกรรมและเครือข่าย
เยาวชน 
งาน 50%; เงิน 0.5 ลบ.

4.2 Information & Content รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้
งาน 50%; เงิน 0.5 ลบ.
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ NIA Academy: 

(ควรเป็นสิ่งที่จับต้องได้/เป็นไปได้ และมีความ ยืดหยุ่นพอที่จะนับรวมกิจกรรม/งานที่ด าเนินการใกล้เคียงกันได้) 

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  จ านวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  3 ราย 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

จัดหลักสูตรเร่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ด้วยหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม 
ให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ รวมทั้งพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในองค์กร เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรม 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        1  1 1 3 ราย 

 
หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โปรดให้ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละเดือนจนน ามาซึ่งผลลัพธ์ทีเ่ป็นที่สิ้นสุด  
หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้ระบุจ านวนที่จะด าเนินการได้ในแต่ละช่วงเวลา 
 

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 2: จ านวนองค์กรที่ได้รับการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  10 ราย 

 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

พัฒนาหลักสูตรวิสาหกิจเริ่มต้นช่วงเติบโตและการลงทุน (Ide to IPO) ในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการทางด้านนวัตกรรม 

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
           10 10 ราย 
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 ชื่อตัวชี้วัดที่ 3: ระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง 
 หน่วยนับ:  1 ระบบ 

 6.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยในการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมในทุก
กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเข้าใจในเนื้อหาความรู้พ้ืนฐานทางด้านนวัตกรรมได้ต่อเนื่อง 

6.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
           1 1 ระบบ 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โปรดให้ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละเดือนจนน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นที่สิ้นสุด  
หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้ระบุจ านวนที่จะด าเนินการได้ในแต่ละช่วงเวลา 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4:  พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรทางด้าน deep technology ร่วมกับเครือข่าย 
 หน่วยนับ:  2 หลักสูตร 

 6.4.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายให้มีเหมาะสมต่อการถ่ายทอดความรู้ พ้ืนฐานทางด้าน
นวัตกรรม โดยด าเนินการผ่านกระบวนการผลิตสื่อการเรียนรู้ ในสาระทางด้าน deep technology ร่วมกับ
เครือข่าย และน าขึ้นระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง 

6.4.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        1   1 2 หลักสูตร 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โปรดให้ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละเดือนจนน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นที่สิ้นสุด  
หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้ระบุจ านวนที่จะด าเนินการได้ในแต่ละช่วงเวลา 
 

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 5: ปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้น าคนรุ่นใหม่จากภาครัฐและ
เอกชนในระดับนโยบาย 
 หน่วยนับ:  1 หลักสูตร 
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 6.5.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

ปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้น าคนรุ่นใหม่จากภาครัฐและเอกชนในระดับ
นโยบาย เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ที่เป็น
นวัตกรรม และสร้างแนวคิดการวางรากฐานความคิดแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy innovation)  

6.5.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
       1      1 

หลักสูตร 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โปรดให้ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละเดือนจนน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นที่สิ้นสุด  
หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้ระบุจ านวนที่จะด าเนินการได้ในแต่ละช่วงเวลา 
 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 6:  กิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้น าภาครัฐและเอกชน (PPCIL) 
 หน่วยนับ:   จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม 

 6.6.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้น าคนรุ่นใหม่จากภาครัฐและเอกชนในระดับ
นโยบาย และกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนชุดความคิด และพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ที่เป็นนวัตกรรม และสร้างแนวคิดวางรากฐานการคิดแบบนวัตกรรม
เชิงนโยบาย (Policy innovation) ในบริบทของสาธารณะที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และผู้น าจากภาคเอกชน ตลอดจนต้องการให้เกิดประโยชน์จากการสร้าง
เครือข่ายผู้น านวัตกรรมในอนาคต ที่จะสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบายได้ในที่สุด  

6.6.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
           1 1 กิจกรรม 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โปรดให้ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละเดือนจนน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นที่สิ้นสุด  
หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้ระบุจ านวนที่จะด าเนินการได้ในแต่ละช่วงเวลา 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 7:  หลักสูตรและเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR ที่พร้อมเผยแพร่ 
 หน่วยนับ:  จ านวนหลักสูตร 2 หลักสูตร 

 6.7.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การสร้างหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาจนได้รับการยอมรับและถูกน าไปใช้ขยายผลโดยกลุ่มคนและเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้องอย่างแพร่หลาย สามารถสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.7.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        1   1 2 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โปรดให้ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละเดือนจนน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นที่สิ้นสุด  
หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้ระบุจ านวนที่จะด าเนินการได้ในแต่ละช่วงเวลา 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 8:  เยาวชนที่รับรู้กิจกรรมและเข้าถึงสื่อที่ผลิตและเผยแพร่ STEAM4INNOVATOR 

 หน่วยนับ:  จ านวนคน 10,000 คน 

 6.8.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การสร้างการรับรู้และเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR ใน 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10,000 คน/ปี เกิดสังคมของเยาวชนสร้างสรรค์ ตื่นตัวในการเรียนรู้และพัฒนา ผ่าน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง Offline และ Online ใน 6 รูปแบบ คือ Roadshow & Open House, Event & 

Exhibition, Workshop, Learning Station, Youth Talk และ Media Chanel  

6.8.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
200 200  200  1,900  500    500  200  200 100  1,000 4,000 1,000 10,000 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โปรดให้ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละเดือนจนน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นที่สิ้นสุด  
หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้ระบุจ านวนที่จะด าเนินการได้ในแต่ละช่วงเวลา 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

Template-แผนปฎิบัติการ 2563  19/29 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 9:  เยาวชนและผู้มีบทบาทเกี่ยวข้อง ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้น 

 หน่วยนับ:  จ านวนคน 200 คน 

 6.9.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
การสร้างเยาวชนต้นแบบและผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน ให้มีศักยภาพด้านนวัตกรรมระดับ 

ผู้น าในเครือข่ายเพ่ิมขึ้นมากกว่า 200 คน/ปี โดยร้อยละ 10 มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ สามารถ

สร้างสรรค์ผลงานหรือสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจนวัตกรรม เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน

คนอ่ืนต่อไปได ้ 

6.9.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
       20 80 30 70  200 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โปรดให้ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละเดือนจนน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นที่สิ้นสุด  
หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้ระบุจ านวนที่จะด าเนินการได้ในแต่ละช่วงเวลา 
 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 10:  ระบบการประเมินเยาวชนและประมวลข้อมูลเครือข่าย 

 หน่วยนับ:  จ านวนระบบ 1 ระบบ 

 6.10.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

การพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการสร้างศักยภาพของเยาวชนที่สามารถรวบรวมเครือข่ายเยาวชน ทั้งตัว 
บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบระบบการสนับสนุน (Networking) รวบรวมข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม (Information & Content) และเป็นระบบ
ติดตามรายบุคคลที่สามารถประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของเยาวชน เพ่ือทราบพัฒนาการและสามารถ
จัดการการสนับสนุนที่เหมาะสม (Tracking) ต่อไปได้ 

6.10.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
           1 1 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โปรดให้ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละเดือนจนน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นที่สิ้นสุด  
หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้ระบุจ านวนที่จะด าเนินการได้ในแต่ละช่วงเวลา 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:       

ไตรมาส 1 : 

 แผนด าเนินการในทุกกิจกรรมที่เน้นการดึงความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เชื่อมโยงความเข้มแข็งของ
เครือข่ายหน่วยงาน/องค์กร ให้ใช้ศักยภาพของตนสนับสนุนระบบนวัตกรรมอย่างเข้มแข็ง 

 แนวทางการสร้าง Community ของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มต่าง ๆ  

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง / ขอบเขตงานจ้าง 
 

ไตรมาส 2 :  

  เครือข่ายหน่วยงานในระบบนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

 ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ร่วมกับเครือข่าย 

 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ 

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง / ขอบเขตงานจ้าง / จัดจ้าง 

 สัญญาจ้าง 

 เครือข่ายหน่วยงานในระบบนวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ให้กับเครือข่ายเยาวชนอย่างครบกระบวนการ 

 กิจกรรมและฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเข้าใจในระบวนการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มเยาวชน 

 ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน STEAM4INNOVATOR 

 
ไตรมาส 3 : 

  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ 

 ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ร่วมกับเครือข่าย 

 หลักสูตรและเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR พร้อมทั้งสื่อการเรียนรู้ที่สามารถศึกษาซ้ าและเผยแพร่

ให้กว้างขวางขึ้นได้ 

 คลังข้อมูลเนื้อหาและสื่อสาระเพ่ือการขยายผล 

 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 
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 สรุปผลด าเนินการจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถทางด้านนวัตกรรม และสร้างระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งจากพ้ืนฐาน 

 ผลการประเมินและติดตามการพัฒนาระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง 

 หลักสูตรและเครื่องมือ STEAM4INNOVATOR ที่ได้รับการยอมรับถูกน าไปขยายผล 

 ระบบการประเมินเยาวชนและการเก็บข้อมูลเครือข่าย 

 เยาวชนทีเ่กิดความตระหนักและร่วมสร้างวัฒนธรรมของการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกลุ่มเยาวชน 

 นักนวัตกรรม ทั้งผู้น านวัตกรรมและผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นเยาว์ที่มีศักยภาพระดับชั้นน า 
 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

 
กลุ่มองค์กร ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และเยาวชนได้รับการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ด้วยทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1.  ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ด้วยทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในองค์กร  

2. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมตามพ้ืนที่เป้าหมาย 

3. เกิดเครือข่ายผู้น านวัตกรรมภาครัฐและเอกชนเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างนโยบายในระบบนิเวศ

นวัตกรรมแห่งชาติร่วมกัน 

4. เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่เข้มแข็ง 

5. เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่ครบมิติและระบบการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์บนฐานความ

ร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานเครือข่าย 

6. เกิดการแพร่กระจายของแนวทางการพัฒนานวัตกรเยาวชน  
7. เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นเยาว์เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าถึงการสนับสนุน 

8. เกิดนักนวัตกรรม ทั้งผู้น านวัตกรรมและผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นเยาว์ที่มีศักยภาพระดับชั้นน า 

 

ประโยชน์ทางอ้อม  

1. เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการยุคใหม่ในส่วนกลาง และพ้ืนที่เป้าหมาย 
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2. เกิดการเข้าถึงและรู้จักตัวตนของสมาชิกมากขึ้น ส่งผลในการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมให้กับสมาชิกได้ตรงจุด 

3. เกิดการส่งมอบคุณค่าด้านต่างๆ ขององค์กรให้แก่สมาชิก เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในมิติต่างๆ 

4. เกิดการสร้างกลุ่มเครือข่ายนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนซึ่งกันได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  

5. เกิดการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจและอาชีพให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรนวัตกรรม 

 

 

9.ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
การสื่อสารถึงบทบาทที่
ส าคัญขององค์กร 

ขาดการสื่อสารถึงบทบาทที่ส าคัญขององค์กร วางแผนการสร้างการสื่อสารบทบาท
ขององค์กร  

ศักยภาพและความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน
ร่วม 

1. การวางแพลทฟอร์มการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในระบบนวัตกรรม 

2. การเชื่อมต่อประโยชน์ร่วมกันในการท างาน
ระหว่างหน่วยงาน 

1. ออกแบบระบบการท างานที่สอดรับ
กับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ 

2. พัฒนาเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มีความคล่องตัวและ
ทันสมัย 

3. พัฒนารูปแบบการท างานร่วมกับใน
ลักษณะของการร่วมสนับสนุน
เงินทุนบางส่วนในการด าเนินการ
ขยายผล 

ทรัพย์สินทางปัญญา การแอบอ้าง ลอกเลียนแบบ โมเดลและสื่อ
การสอน STEAM4INNOVATOR 
 

ใส่ข้อความสงวนสิทธิ์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในทุกชิ้นงานของโครงการ 

รูปแบบการขยายผลการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้
ในสถาบันการศึกษา 

แนวทางการร่วมมือกันในการท างานกับ
สถาบันการศึกษาที่ต้องสร้างระบบการท างาน
ร่วมกันเพ่ือหวังผลจริงจังตลอดระยะเวลา
ท างาน 

วางแผนการด าเนินการที่สามารถท าได้
จริงในทั้งสองฝ่าย และก าหนดผลผลิต
ของความร่วมมือที่วัดผลได้ 
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10.งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด 37,500,000       บาท  
โดยเป็นงบประมาณที่ได้รับในกิจกรรม 3E (D3-S3-P14-1 ถึง D3-S3-P14-4)  20,000,000       บาท 
และเป็นงบประมาณที่ต้องขอเพ่ิมเติมจาก กนช.  
ในกิจกรรม STEAM4INNOVATOR (D3-S3-P14-5 ถึง D3-S3-P14-8)  17,500,000       บาท 

     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  3E (D3-S3-P14-1 ถึง D3-S3-P14-4)  20,000,000 บาท 

งบด าเนินงาน 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
ครั้ง 

/คน/วัน 

รวม
จ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: Enterprise Innovation:       4,000,000 

1 ค่าใช้สอย         

  1.1 ค่าเดินทางและค่าปฏิบัติงานสร้างเครือข่าย 4 220,000 4 พ้ืนที่ 880,000 

  1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนานอกพ้ืนที่ 2 714,000 2 ครั้ง 1,428,000 

2 งบจัดจ้างด าเนินการ         

  2.1 ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อและเผยแพร่ 2 300,000 2 ครั้ง 600,000 

  2.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาเนื้อหา และค่าจ้างพัฒนาหลักสูตร 1 500,000 1 ราย 500,000 

3 ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง 2 ต าแหน่งงาน 1 592,000 
12 

เดือน 
592,000 

กิจกรรม 2: Tech Entrepreneur       6,000,000 

1 งบจัดจ้างด าเนินการ         

  1.1 ค่าจ้างเหมาบริการจัดหลักสูตร 1 6,000,000 
1 

หลักสูตร 
6,000,000 

กิจกรรม 3: MOOCs       3,000,000 

1 งบจัดจ้างด าเนินการระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง         

  1.1 ค่าจ้างเหมาจัดพัฒนาระบบออนไลน์เลิร์นนิ่ง 1 2,000,000 1 ระบบ 2,000,000 

2 งบจัดจ้างด าเนินการพัฒนาเนื้อหาและผลิตสื่อ         

  2.1 ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย 2 500,000 
2 

หลักสูตร 
1,000,000 

กิจกรรม 4: Executive and Professional       7,000,000 
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1 งบจัดจ้างด าเนินการ       7,000,000 

  1.1 ค่าจ้างเหมาบริการจัดอบรม 1 5,500,000 
1 

หลักสูตร 
5,500,000 

  1.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 1 1,000,000 1  ราย 1,000,000 

2 ค่าใช้สอย         

  2.1 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง เป็นต้น 2 50,000 2 ครั้ง 100,000 

  
2.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

1 400,000 1 ครั้ง 400,000 

 

10.1.2 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม  

STEAM4INNOVATOR (D3-S3-P14-5 ถึง D3-S3-P14-8)  17,500,000 บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: พัฒนาหลักสูตร STEAM4INNOVATOR - - - 2,500,000 
1.1 ค่าใช้จ่าย     
 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและสร้างความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างประเทศ 
1 300,000  300,000 

 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม 3 2,000 10 ครั้ง 60,000 
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวด

ออกแบบเครื่องมือ / Board Game 
1 300,000  300,000 

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาลูกจ้างและบริการ 2 25,000 12 เดือน 600,000 
 1.2.2 ค่าจ้างเหมาเรียบเรียงโปรแกรมการเรียนรู้

และพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ 
2 120,000 2 หลักสูตร 

2 เครื่องมือ  
240,000 

 1.2.3 ค่าจ้างเหมาจัด Train the Trainer 1 1,000,000  1,000,000 
กิจกรรม 2: พัฒนาเครือข่ายและการสื่อสาร เพื่อการ
สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR 

   6,000,000 

2.1 ค่าใช้สอย     
 2.1.1 ค่าเดินทางและค่าปฏิบัติงาน  5 20,000  100,000 
 2.1.2 ค่าจัดประชุม อบรม 5 20,000  100,000 
2.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
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 2.2.1 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตร 
อาทิ roadshow ออกบูธนิทรรศการ นิทรรศการ
กึ่งถาวร 

4 200,000  800,000 

 2.2.2 ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อและเผยแพร่ 4 250,000  1,000,000 
 2.2.3 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานถนนสาย

วิทยาศาสตร์ 
1 1,500,000  1,500,000 

 2.2.4 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการมหกรรม
วิทยาศาสตร์ 

1 2,000,000  2,000,000 

2.3 งบสนับสนุน     
 2.3.1 เงินสนับสนุน 1 500,000  500,000 
กิจกรรม 3: พัฒนาศักยภาพนวัตกรกลุ่มเยาวชนต่อยอด
สู่ระดับนานาชาติ 

   8,000,000 

3.1 ค่าใช้สอย     
 3.1.1 ค่าเดินทางและค่าปฏิบัติงาน  20 30,000  600,000 
 3.1.2 ค่าจัดประชุม อบรม 20 30,000  600,000 
3.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 3.2.1 ค่าจ้างเหมาลูกจ้างและบริการ 1 25,000 12 เดือน 300,000 
 3.2.1 ค่าจ้างเหมาจัด Founder Apprentice 1 3,000,000  3,000,000 
 3.2.2 ค่าจ้างเหมาจัด STEAM4I Camp 1 1,500,000  1,500,000 
 3.2.3 ค่าจ้างเหมาจัด

STEAM4INNOVATOR@School 
1 1,000,000  1,000,000 

 3.2.4 ค่าจ้างเหมาจัด STEAM4IINNOVATOR ต่อ
ยอดสู่ระดับนานาชาติ  

1 1,000,000  1,000,000 

กิจกรรม 4: พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเครือข่าย    1,000,000 
4.1 ค่าใช้สอย     
 4.1.1 ค่าเดินทางและค่าปฏิบัติงานสร้างเครือข่าย 5 20,000  100,000 
 4.1.2 ค่าจัดประชุม อบรม 5 20,000  100,000 
4.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 4.2.1 ค่าจ้างเหมาลูกจ้างและบริการ 1 25,000 12 เดือน 300,000 
 4.2.2 ค่าจ้างเหมาจัดพัฒนาระบบและการจัดเก็บ

ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ 
1 500,000  500,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

กิจกรรม 

จ านวนเงิน
รวม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ล าดับ รวมงบประมาณ   - - - - - - - - - - - - 

1 Enterprise Innovation 4     1.550 0.131 0.054 0.131 0.054 0.064 0.054 0.054 1.854 0.054 

2 Tech Entrepreneur 6         1.800   2.400   1.800       

3 MOOCs 3           0.600 0.500 0.800 0.500 0.600     

4 Executive & Professional 7       0.050 0.050 0.300 1.650 0.400 2.200 0.300 1.650 0.400 

5 พัฒนาหลักสูตร STEAM4INNOVATOR 2.5 0.35 0.050 0.063 0.308 0.563 0.463 0.308 0.308 0.063 0.008 0.008 0.008 

6  พัฒนาเครือข่ายและการสื่อสาร STEAM4INNOVATOR 6 0.6 0.04 1.5 0.5 0.2 0.02 0.02 0.5 2.4 0.16 0.02 0.04 

7 พัฒนาศักยภาพนวัตกรกลุ่มเยาวชนต่อยอดสู่ระดับนานาชาติ 8 0.043 0.023 0.023 4.2 3.253 0.300 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.043 

8 พัฒนาระบบบริหารจัดการขอ้มูลเครือข่าย 1 0.15 0.02 0.02 0.5 0.02 0.02 0.15 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา 
(ปี) 

รายปี /เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 
1. Enterprise Innovation             

ค่าจ้างที่ปรึกษา 1 ราย 0.5 √      √ √  ม.ค-ก.ย.63 1 ราย 

ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง 2 ต าแหน่งงาน 0.592 √      √ √  
ต.ค.62-ก.ย.

63 
เป็นประจ า
รวม12เดือน 

2. Tech Entrepreneur             

IDE to IPO 6.0 √   √    √  ม.ค-ก.ย.63 1 หลักสูตร 

3. MOOCs             

Platform 2.0 √   √    √  ม.ค-ก.ย.63 1 ระบบ 

VDO Content 1.0 √      √ √  ม.ค-ก.ย.63 2 หลักสูตร 

4. Executive & Professional             

ค่าจ้างที่ปรึกษา 1 ราย 1.0 √      √ √  ม.ค-ก.ย.63 50 คน 

ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม 5.5 √   √    √  ม.ค-ก.ย.63 1 หลักสูตร 

5. STEAM4Innovator             
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เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา 
(ปี) 

รายปี /เป็น
ประจ าทุกเดือน 

1. ค่าจ้างเหมาลูกจ้างและบริการ 4 
ต าแหน่งงาน 

1.2 √           √ √   
ต.ค.62-ก.ย.

63 
เป็นประจ า
รวม12เดือน 

2. ค่าจ้างเหมาเรียบเรียงโปรแกรมการ
เรียนรู้ 2 หลักสูตร 

0.2 √           √ √   
ต.ค.62.-ก.ย.

63 
2 หลักสูตร 

3. ค่าจ้างเหมาพัฒนา 2เครื่องมือการ
เรียนรู้ 

0.125 √           √ √   
ต.ค.62-ก.ย.

63 
2 เครื่องมือ 

4. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่
กระบวนการหลักสูตร อาทิ 
Roadshow นิทรรศการกึ่งถาวร 

0.5 √           √ √   
ต.ค.62-ก.ย.

63 
1 กิจกรรม  

5. ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อและเผยแพร่ 1 √           √ √   ม.ค.-ก.ย.63 2-4 สื่อ  

6. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานถนน
สายวิทยาศาสตร์ 

1.5 √     √       √   
ธ.ค.62-ม.ค.

63 
1 กิจกรรม 

7.ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการมหกรรม
วิทยาศาสตร์  

2 √     √       √   มิ.ย.-ก.ย.63 1 กิจกรรม 

8. ค่าจ้างเหมาจัด Founder 
Apprentice 

3 √     √       √   ม.ค.-ก.ย.63 1 กิจกรรม 

9. ค่าจ้างเหมาจัด STEAM4I Camp 1.5 √     √       √   ม.ค.-ก.ย.63 1 กิจกรรม 
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เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา 
(ปี) 

รายปี /เป็น
ประจ าทุกเดือน 

10. ค่าจ้างเหมาจัด
STEAM4INNOVATOR@School 

0.5 √           √ √   ม.ค.-ก.ย.63 1 กิจกรรม 

11. ค่าจ้างเหมาจัด Train the Trainer 
3 พื้นที่กิจกรรม 

1.5 √           √ √   ม.ค.-ก.ย.63 1 กิจกรรม 

12. ค่าจ้างเหมา 
STEAM4INNOVATOR ต้นแบบต่อยอด
สู่ระดับนานาชาติ  

0.5 √           √ √   ม.ค.-ก.ย.63 1 กิจกรรม 

13. ค่าจ้างเหมาจัดพัฒนาระบบและ
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 

0.5 √           √ √   ม.ค.-ก.ย.63 1 ระบบ 
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โครงการพัฒนา Startup รายสาขา 
(Deep Tech Startup) 

 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเด็นที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ตามแผนงานการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย
ความคิด สร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ: นางสาวมณฑา  ไก่หิรัญ (MK)  ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม 

ผู้ร่วมท างาน: 1. นายปริวรรต  วงษ์ส าราญ (PW)  ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

2. นายสิรพัฒน์  ชนะกุล (SCN)  นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส 

   3. นางสาวกวนลี่  พันธุ์ (KLP)  นักส่งเสริมนวัตกรรม 

   4. นายทินวัฒน์  ศรีทัดจันทา (TST)  นักส่งเสริมนวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 

   5. นายรัฐพล  วงศาโรจน์ (RWS)  นักส่งเสริมนวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 

3. หลักการและเหตุผล  

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) มีเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมให้เป็นวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise, 
IDE) ร่วมกับการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสมในการเติบโตของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ รัฐบาลได้
มอบหมายให้ สนช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจ
ใหม่ (New Economic Warrior: NEW) โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วนในระบบนิเวศ เพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นที่ส าคัญในภูมิภาค  

ดังนั้น เพ่ือสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นให้เติบโตในกลุ่มเศรษฐกิจเป้าหมายของประเทศ และส่งเสริมให้เกิดระบบ
นิเวศส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในประเทศ ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมจึงได้ริเริ่มการ
ด าเนิน “โครงการพัฒนา Startup รายสาขา (Deep Tech Startup)” ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมี
ความซับซ้อน ผ่านการค้นคว้าวิจัย และคิดค้นขึ้นมาใหม่จากนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยลักษณะของ
เทคโนโลยีขั้นสูงจะเป็นเทคโนโลยีที่มาแก้ไขปัญหาที่เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันยังแก้ไม่ได้ โดยประเภทของ
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เทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดขึ้นแล้ว แล้วน ามาใช้งาน เช่น  Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Quantum 
Computer เป็นต้น ดังนั้นการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการพัฒนาระบบนิเวศ จึงมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทย ที่ต้องน าเทคโนโลยีขั้นสูง มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
หรือรูปแบบธุรกิจ ที่ต้องมีประสิทธิภาพกว่าคู่แข่งด้วยแนวคิดของวิสาหกิจเริ่มต้น  ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะท าให้
เกิดการพลิกโฉมของประเทศไทย (Transformations) เพ่ือท าให้ประเทศไทยเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมด้วยตนเอง ก้าว
ข้ามจากการเป็นประเทศเศรษฐกิจระดับกลางที่เน้นการรับจ้างการผลิตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน 

ตลอดจนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นสาขาใหม่ๆ และระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบนิเวศส าหรับวิสาหกิจ
เริ่มต้นรายสาขา โดยจะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศเติบโตขึ้น เกิดการจ้างงานมากขึ้น และเกิดการ
กระจายรายได้สู่ทั่วทุกพ้ืนที่ได้อย่างเท่าเทียมและแท้จริง 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพ่ือบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

2. เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขา  

3. เพ่ือพัฒนาและสร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสมในการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขา 

4. เพ่ือให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ...ทั่วประเทศและต่างประเทศ.................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
โครงการพัฒนา Startup รายสาขา (Deep Tech Startup) มีกิจกรรมหลักคือ การพัฒนาวิสาหกิจ

เริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ การพัฒนาแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหา (Problem-Solution Fit) ช่วงการ
สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบเพ่ือน าไปทดสอบตลาด (Product Market fit) และช่วงการสร้างรูปแบบการ
ด าเนินการของธุรกิจ (Business Market fit) ด้วยการเชื่อมโยงให้เกิดระบบนิเวศที่ส าคัญในการเติบโตของวิสาหกิจ
เริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ เพ่ือสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันให้กับประเทศ ส าหรับในปี 2563 มุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นใน 2 กลุ่มเศรษฐกิจส าคัญ ซึ่งมีมูลค่าและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูง แต่ในปัจจุบันยังมีจ านวนของวิสาหกิจเริ่มต้นที่น้อยมาก ได้แก่  

5.2.1 กลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy, BCG Economy) เป็นการเร่งพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของประเทศประกอบด้วย เทคโนโลยีในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
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Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ได้แก่ เกษตร 
อาหาร การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีรายสาขาเป้าหมายคือ กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน
การเกษตร (AgTech) 

5.2.2 กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจบริการ และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Creative Service Sharing 
Economy, CSS Economy) เป็นการสร้างมูลค่าสินค้า หรือบริการที่เกิดจากแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐาน
ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรม โดยมีรายสาขาเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจ
เริ่มต้นด้านดนตรีศิลปะนันทการ (MAR Tech )  

ทั้งนีก้ารด าเนินงานประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาความเป็นวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Entrepreneurship 
Development) จากปัญหาส าคัญด้านจ านวนของผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นในสาขาเป้าหมายในกลุ่ม
เศรษฐกิจส าคัญยังมีจ านวนไม่มากพอ หรือยังขาดแนวทางการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการขยายตลาดในระดับสากล จึงได้ริเริ่มกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) กับทุกภาคส่วน
ในระบบนิเวศที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ  

กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาและสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นราย
สาขา (Ecosystem Builder) การจัดท าเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงให้เกิดระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเติบโตของ
วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ ตลอดจนแนะน าด้านแนวโน้มเทคโนโลยี การ
ลงทุน กับเครือข่ายในระบบนิเวศ เช่น ผู้ประกอบการ บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทผู้ร่วมลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ค าที่ปรึกษา 
เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและสร้างระบบการสนับสนุนที่เหมาะสม นับได้ว่าจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่
จะช่วยสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขาให้เกิดการเติบโต ขยายตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนได้รับการลงทุน  

นอกจากนี้ ในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในการท ากิจกรรมสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้น
ด้านการเกษตรส าหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการท าตลาดสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด กระตุ้นให้เกิดการขยายของแพลต์ฟอร์ม Market Places ที่
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคให้สามารถขยายผลและกระจายได้ในวงกว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้าง
แพลตฟอร์มพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสู่เกษตร 4.0 เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสการรับรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลนวัตกรรมการเกษตรของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร 
(AgTech Startup) สู่การใช้งานของเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น  

อนึ่ง สืบเนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 
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มีนาคม 2563) และสอดคล้องตามแผนงานของรัฐบาล จึงไดเ้พ่ิมเติมกิจกรรมให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูวิสาหกิจเริ่มต้น
รายสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19  ด้วยการเชื่อมโยง
นวัตกรรมของ Startup รายสาขา กับผู้ใช้งานในระดับต่างๆ เพ่ือให้น านวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งเป็น
การเพ่ิมใช้งานและสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการด าเนินงานของวิสาหกิจเริ่มต้นด้วย  
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ าหนัก 
(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) 
งบประมาณ 

(ลบ.) 2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการพัฒนา Startup รายสาขา 
(Deep Tech Startup) 

    4.0 8.0 12.0 16.0 25.0 33.4 42.0 54.0 66.0 86.0 98.0 100.0 73.8785 

1. การพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech 
Startup) 

80   5 10 15 20 30 40 50 60 70 90 100 100 54.2000 

    
วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงท่ี
ได้รับการบ่มเพาะ 

0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 ราย 

  

บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การสร้างวิสาหกิจ

เริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง 

0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 ราย 

    

สมุดปกขาว (White 
Paper) ระบบนิเวศ

วิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup 

Ecosystem)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 รายงาน 
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กิจกรรมการด าเนินงาน 
น้ าหนัก 
(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

ร้อยละความก้าวหน้า (สะสม) 
งบประมาณ 

(ลบ.) 2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. การสร้างตลาดรูปแบบใหม่จาก
วิสาหกิจเร่ิมต้นด้านการเกษตร
ส าหรับกลุ่ม OTOP เกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 

20   0 0 0 0 5 7 10 30 50 70 90 100 19.6785 

    

การสร้างตลาด
รูปแบบใหม่จาก

วิสาหกิจเริ่มต้นด้าน
การเกษตรส าหรับ

กลุ่ม OTOP 
เกษตรอัตลักษณ์พื้น

ถิ่น 

0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 ราย 
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :  (น้ าหนัก task ภายใต้แต่ละกิจกรรม  และ % ของ คนที่ร่วม
รับผิดชอบ ของแต่ละกิจกรรม/ task ทั้งงานหลัก และงานสนับสนุน)  

- ใครรับผิดชอบงานไหน ในกิจกรรมอะไร ท าหน้าที่อะไร   - 

ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

PW
 

M
K 

SC
N 

TS
T 

KL
P 

RW
S 

PS
 

W
K 

1 การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech Startup) (80%)           

งาน A. BCG Economy (65%)         

1. การพัฒนาความเป็นวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (60 %) 10 35 30 15   5 5 

2. การพัฒนาและสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นราย
สาขา (40%) 

10 30 30 20   5 5 

B. CSS Economy (35%)         

1. การพัฒนาความเป็นวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (60 %) 20    50 20 5 5 

2. การพัฒนาและสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นราย
สาขา (40 %) 

20    40 30 5 5 

2. การสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรส าหรับกลุ่ม OTOP 
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (20%) 

10 35 30 15   5 5 
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วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

6.1 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech Startup) ที่ได้รับการบ่มเพาะ  
 หน่วยนับ:  ราย 
 6.1.1 ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  วิสาหกิจเริ่มต้นที่อยู่ในช่วงการพัฒนาแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหา (Problem-Solution Fit) ช่วงการสร้าง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบเพ่ือน าไปทดสอบตลาด (Product Market fit) และช่วงการสร้างรูปแบบการ
ด าเนินการของธุรกิจ (Business Market fit) ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
ภายใต้ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) โดยความร่วมมือกับภาคส่วนในระบบนิเวศ เช่น บริษัทขนาดใหญ่ Co-
working Space  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

6.1.2 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        20    20 

 

6.2 ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
 หน่วยนับ:  ราย 
 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  บุคลากรในทุกภาคส่วนในระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ผ่านการด าเนินกิจกรรมอบรม หรือกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือสร้างความรู้ และความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
       40     40 
 
6.3 ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  สมุดปกขาว (White Paper) ระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem)  
 หน่วยนับ:  รายงาน 
 6.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  สมุดปกขาว (White paper) เป็นเอกสารน าเสนอการพัฒนาการระบบนิเวศนวัตกรรมของวิสาหกิจ
เริ่มต้น รวมทั้งสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ ท าให้
เกิดการเชื่อมโยงและร่วมมือการพัฒนาในการสร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสมในการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น 
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6.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
         1  1 2 
 
6.4 ชื่อตัวชี้วัดที่ 4:  การสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรส าหรับกลุ่ม OTOP  

                     เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
 หน่วยนับ:  ราย 
 6.4.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  จ านวนกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะด้วยวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน
การเกษตร เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการท าตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ๆ ให้สามารถ
ขยายผลและกระจายได้ในวงกว้างข้ึนทั้งในและต่างประเทศ 

6.4.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
         40   40 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

ไตรมาส 1 :  

  รายงานกิจกรรมการพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเบื้องต้น 
ไตรมาส 2 :  

  สรุปแนวทางการบ่มเพาะและเร่งเสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

  สรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

  สรุปแนวทางการจัดท าสมุดปกขาว (White Paper) ระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup 
Ecosystem) รายสาขา 

ไตรมาส 3 : 

  วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech Startup) ที่ได้รับการบ่มเพาะ 20 ราย 

  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 20 ราย 
ไตรมาส 4 : 

  สมุดปกขาว (White Paper) ระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) 2 รายงาน 

  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 20 ราย 
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  การสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรส าหรับกลุ่ม OTOP  
               เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 40 ราย 

  กิจกรรมพัฒนา Co-Farming Space และ/หรือ Creative Space 2 กิจกรรม 

  กิจกรรมให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูวิสาหกิจเริ่มต้นรายสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 3 กิจกรรม 

 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 
 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1) สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการ

สร้างแพตฟอร์มกลางให้เกิดการเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นเพ่ือ
แก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพที่สามารถเติบโตได้ทั้งในและต่างประเทศ 

2) ท าให้เกิดการสร้างวิสาหกิจฐานนวัตกรรม เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมมูลค่าของสินค้า ลดต้นทุนการ
ผลิต และควบคุมคุณภาพของสินค้า รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในด้านต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย 

3) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นที่ส าคัญในภูมิภาค  

ประโยชน์ทางอ้อม  
1) ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างของหลายภาคส่วน ในการต่อยอดงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่

ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม  
2) ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นในเขตภูมิภาคอาเซียน 
3) เป็นการจุดประกายให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้นของไทยให้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการท าธุรกิจ

ฐานนวัตกรรมให้ประสบผลส าเร็จ ตลอดจนแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับการขยาย
ช่องทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 

1. ขาดการเชื่อมโยงกับผู้ใช้งานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้เกิดการยอมรับและการกระจายสู่
การใช้งานในวงกว้างขึ้น 

ประชุมหาความร่วมมือกับเครือข่าย
ผู้ใช้งาน  
การสร้างให้เกิดแพลตฟอร์ม 
  win-win situation 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S3-D3-17-DeepTechStartup  13/18 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk) 

2. ผู้ประกอบการด้านวิสาหกิจเริ่มต้นมี
จ านวนน้อย และขาดเงินทุน 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
และสร้างระบบนิเวศให้เหมาะสมกับ
กับการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น  

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด      73,878,560       บาท  

- งบประมาณ ปี 63         54,200,000       บาท  

- งบประมาณ ปี 63 จากแหล่งอ่ืน       19,678,560       บาท 

(ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) 
 

10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนคร้ัง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

โครงการพัฒนา Startup รายสาขา (Deep Tech Startup) 73,878,560.00 

1. การพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
(Deep Tech Startup) 

      54,200,000.00 

A. BCG Economy    23,000,000.00 

A1 กลุ่ม AgTech    21,000,000.00 

1.1 ค่าใช้สอย     

  1.1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา AgTech 
Innovation Forum 

3 50,000.00 ครั้ง 150,000.00 

  1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
Networking & Community 

4 50,000.00 ครั้ง 200,000.00 

  1.1.3 ค่าจัดประชุม AgTech.AI 6 50,000.00 ครั้ง 300,000.00 

  1.1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคา่พาหนะ 
(ในประเทศ) 

5 20,000.00 ครั้ง 100,000.00 

  1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนา 

1 100,000.00 ครั้ง 100,000.00 

  1.1.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    100,000.00 

1.2 ค่าจ้างด าเนินงาน     
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนคร้ัง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

  1.2.1  ค่าจ้างศึกษา AgTech Ecosystem 
White Paper 

1 1,500,000.00 ครั้ง 1,500,000.00 

  1.2.2 ค่าจ้างจัดกิจกรรมบ่มเพาะและเร่ง
สร้างวิสาหกิจเริม่ต้นด้านการเกษตรที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง  

1 5,000,000.00 ครั้ง 5,000,000.00 

  1.2.3 ค่าจ้างด าเนินงาน AgTech.AI 
Startup Consortium 

1 5,500,000.00 ครั้ง 5,500,000.00 

  1.2.4 ค่าจ้างท่ีปรึกษา AgTech.AI Startup 
Consortium 

1 500,000.00 ครั้ง 500,000.00 

  1.2.5 ค่าจัดจ้างด าเนินงานสร้างการ
เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพพร้อมเป็น
มหาวิทยาลยัน าร่องในการจดัตั้งเครือข่าย
ความร่วมมือ AgTech.AI 

1 250,000.00 ครั้ง 250,000.00 

  1.2.6 ค่าจ้างลูกจ้าง 1 300,000.00 คน 300,000.00 

 1.2.7 ค่าพัฒนา Co-Farming Space 1 7,000,000  7,000,000 

A2 การพัฒนาวิสาหกิจรายสาขาอ่ืนๆ ใน BCG  
Economy 

   2,000,000.00 

1.1 ค่าใช้สอย     

  1.1.1 การบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูง (SPRINT) 

1 900,000.00 ครั้ง 900,000.00 

  1.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคา่พาหนะ 
(ในประเทศ) 

5 20,000.00 ครั้ง 100,000.00 

  1.1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคา่พาหนะ 
(ต่างประเทศ) 

1 200,000.00 ครั้ง 200,000.00 

  1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนา 

1 100,000.00 ครั้ง 100,000.00 

  1.1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    200,000.00 

1.2 ค่าจ้างด าเนินงาน     

  1.2.1 จัดจ้างเหมาบริการ 1 500,000.00 ครั้ง 500,000.00 

B. CSS Economy     12,500,000.00 

B1 กลุ่ม MARTech    13,500,000.00 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนคร้ัง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

1.1 ค่าใช้สอย     

  1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
Networking & Community 

2 50,000.00 ครั้ง 100,000.00 

  1.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคา่พาหนะ 
(ในประเทศ) 

10 20,000.00 ครั้ง 200,000.00 

  1.1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคา่พาหนะ 
(ต่างประเทศ) 

2 200,000.00 ครั้ง 400,000.00 

  1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนา 

2 100,000.00 ครั้ง 200,000.00 

  1.1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    100,000.00 

1.2 ค่าจ้างด าเนินงาน     

  1.2.1 ค่าจ้างศึกษา MARTech Ecosystem 
White Paper 

1 2,500,000.00 ครั้ง 2,500,000.00 

  1.2.2 ค่าจ้างเหมาด าเนินสร้าง AI 
Community 

1 3,000,000.00 ครั้ง 3,000,000.00 

 1.2.7 ค่าพัฒนา Creative Space 1 7,000,000  7,000,000 

B2 การพัฒนาวิสาหกิจรายสาขาอ่ืนๆ ใน CSS  
Economy 

   1,000,000.00 

1.1 ค่าใช้สอย     

  1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
Networking & Community 

2 50,000.00 ครั้ง 100,000.00 

  1.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคา่พาหนะ 
(ในประเทศ) 

5 20,000.00 ครั้ง 100,000.00 

  1.1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคา่พาหนะ 
(ต่างประเทศ) 

1 200,000.00 ครั้ง 200,000.00 

  1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนา 

1 100,000.00 ครั้ง 100,000.00 

  1.1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    200,000.00 

1.2 ค่าจ้างด าเนินงาน     

  1.2.1 จัดจ้างลูกจ้าง 1 300,000.00 คน 300,000.00 
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ค่าใช้จ่ายกิจกรรม/ การด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนคร้ัง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

C. กิจกรรมช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยนวัตกรรมของวิสาหกิจ
เร่ิมต้นรายสาขา 

   16,700,000.00 

1.1 ค่าจ้างด าเนินงาน     

  1.1.1 จัดจ้างเหมาบริการ 2 8,350,000.00 ครั้ง 16,700,000.00 

2. การสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเร่ิมต้น
ด้านการเกษตรส าหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น 

   19,678,560.00 

1.1 ค่าใช้สอย     

  1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคา่พาหนะ 
(ในประเทศ) 

5 20,000.00 ครั้ง 100,000.00 

  1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ
สัมมนา 

1 50,000.00 ครั้ง 50,000.00 

  1.1.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    28,560.00 

1.2 ค่าจ้างด าเนินงาน     

  1.2.1  ค่าจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมการสร้าง
ตลาดรูปแบบใหมจ่ากวิสาหกจิเริม่ต้นด้าน
การเกษตรส าหรับกลุม่ OTOP เกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น 

1 14,000,000.00 ครั้ง 14,000,000.00 

  1.2.2 จัดจ้างเหมาบริการกิจกรรมช่วยเหลือ
และฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยนวัตกรรมของ
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร 

1 5,500,000.00 ครั้ง 5,500,000.00 

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

 

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 73.8786 0.9500 0.1600 0.3900 0.3800 0.1900 0.1600 0.4350 9.8550 11.6300 21.6500 11.8600 16.2186 

โครงการพัฒนา Startup ราย
สาขา (Deep Tech Startup) 

                          

1. การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech 
Startup) 

54.2000 0.9500 0.1600 0.3900 0.3800    0.1900     0.1600     0.4350     5.6350     9.9400  14.6300     9.0900  12.2400  

2. การสร้างตลาดรูปแบบใหมจ่าก
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร
ส าหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น 

19.6786 - - - -           -              -              -       4.2200     1.6900     7.0200     2.7700     3.9786  
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

 

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่

ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ 45.3500 45.3500 - - 42.0000 - 1.5000 1.8500 - - - - 

โครงการพัฒนา Startup รายสาขา 
(Deep Tech Startup) 

        
   

 

1. การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech 
Startup) 

50.0500 50.0500 - - 32.7000 - 15.5000 1.8500   1 รายป ี

2. การสร้างตลาดรูปแบบใหมจ่าก
วิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรส าหรับ
กลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

19.5000 19.5000 - - 19.5000 - - -   1 รายป ี
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ชื่อโครงการ: กิจกรรมนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ........................................................................... 

กิจกรรมนวัตกรรมประเทศไทย เป็นการด าเนินงานที่มุ่งสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศ สร้าง
การรับรู้ศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ และสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศด้านนวัตกรรม เพ่ือมุ่งให้เกิดการยอมรับสู่การเป็นประเทศฐานนวัตกรรม ผ่าน
การด าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่  
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1) การประกวดรางวัลนวัตกรรม เพ่ือคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคน
ไทยที่มีความเป็นนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้
สังคมไทยและหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ เกิดความตื่นตัวและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้แก่ประเทศต่อไป รวมถึงเผยแพร่นวัตกรรมเด่นของประเทศไทยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คน
ไทยและคนทั่วโลกให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ 

2) การจัดกิจกรรมนวัตกรรม เพ่ือจัดกิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างโดยคนไทย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
คนไทยและคนทั่วโลก ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเกิดการรับรู้คุณค่าและเชื่อมั่น
ศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศไทย 

3) การสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย เพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยให้เกิดการ
รับรู้และยอมรับนวัตกรรมของไทยที่สร้างโดยคนไทยเพ่ือคนไทยและคนทั่วโลก โดยน า “Innovation for 
Crafted Living” หรือ “นวัตกรรมเพ่ือความประณีตในการใช้ชีวิต” มาเป็นแนวคิดหลักในการสื่อสาร       
ซึ่งถือเป็นดีเอ็นเอนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่นของคนไทยที่มีความประณีตพิถีพิถันในการใช้ชีวิตมาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สะท้อนให้เห็นจากนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความ
ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด เพ่ือตอบโจทย์การท าให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย มีความสุข และมีความ
ประณีตในการใช้ชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลก  

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
กิจกรรมนวัตกรรมประเทศไทย สร้างให้เกิดการรับรู้เข้าใจถึงคุณค่านวัตกรรมของประเทศไทย เกิดการ
ยอมรับเชื่อมั่นต่อนวัตกรรมของประเทศไทยที่สร้างคุณค่าในหลากหลายมิติ และเกิดการสร้างภาพลักษณ์
ใหม่ของประเทศด้านนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมสถานะของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก  

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
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2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ: นายกนช รัติวานิช 

ผู้ร่วมท างาน:       นางสาวพัชรีนาถ น าชัยสี่วัฒนา  นางสาวศนิษา เศรษฐก าเนิด  นางสาวปารมี หมื่นราม 

3. หลักการและเหตุผล  
   

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นับเป็นเครื่องยนต์ที่เข้ามาขับเคลื่อนและสร้างการเจริญเติบโตตัวใหม่ที่จะสร้างความยั่งยืน
ให้กับประเทศไทย โดยอาศัยการสร้างนวัตกรรมมาสร้างให้ได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ดี ประเทศ
ไทยยังขาดการเผยแพร่จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในนวัตกรรมของประเทศ และการสร้างภาพลักษณ์ของ
นวัตกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าใจและ
ยอมรับนวัตกรรมที่สร้างโดยคนไทย เพ่ือคนไทยและคนทั่วโลก ให้มีความโดดเด่นควบคู่ไปกับการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการสร้างแบรนด์นวัตกรรมของประเทศ ที่จะช่วย
ส่งเสริมสถานะของประเทศไทยให้เกิดการยอมรับในเวทีโลก สู่การเป็นประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation 
Nation)   

4. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือกระตุ้นให้สังคมไทยและหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ เกิดความตื่นตัวและเกิดแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ประเทศ  

2. เพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมเด่นของประเทศไทยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยและคนทั่วโลก ให้กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เกิดการรับรู้คุณค่าและเชื่อมั่นศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
ประเทศไทย 

3. เพ่ือสื่อสารภาพสร้างลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม ให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์
ของนวัตกรรมที่พัฒนาจากประเทศไทย และเกิดการยอมรับประเทศไทยสู่การเป็นประเทศฐานนวัตกรรม  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
  ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ.....................................................................  

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
1. ด าเนินการประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่สร้างโดยคนไทยในหลากหลายด้านที่มีความเป็น

นวัตกรรมทีโ่ดดเด่น  

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างโดยคนไทย ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและ

ระดับนานาชาติเกิดการรับรู้คุณค่าและเชื่อมั่นศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศไทย  
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3. ด าเนินการสื่อสารเผยแพร่คุณค่าและเอกลักษณ์ของนวัตกรรมที่พัฒนาจากประเทศไทย ผ่านช่องทาง

สื่อสารทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  

5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :      

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประม

าณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 17.5  
ลบ. 

1. การประกวดรางวัล

นวัตกรรม 

40  ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 7.0 

  7 รางวัล          1 1 8  

2. การจัดกิจกรรม

นวัตกรรม 

20 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

5 10 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 0.5 

  2 กิจกรรม    1      1    

3. การสื่อสารสร้าง       

แบรนด์นวัตกรรม

ประเทศไทย 

40 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

5 5 5 10 20 30 50 60 70 80 90 100 10 

  4 ผลงาน         1 1 1 1  

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :     

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความ
รับผิดชอบ 

KR
 

PN
C 

PP
P 

CL
 

1 การประกวดรางวัลนวัตกรรม      

งาน ที่ปรึกษา ก ากับและติดตามการด าเนินงานภาพรวม (10%) 100    

ด าเนินการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ด้าน (80%)  100   

สนับสนุนร่วมจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมอื่น 2 รางวัล (20%)   50 50 

2 การจัดกิจกรรมนวัตกรรม     

งาน ด าเนินการจัดกิจกรรมนวัตกรรม (100%) 60  40  

3 การสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย       

งาน ด าเนินการสื่อสารแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย (100%) 100    
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กิจกรรมนวัตกรรม

ประเทศไทย

เงิน 17.5 ลบ.

1. การประกวดรางวัล
นวัตกรรม

เงิน 7.0 ลบ.

จัดประชุมคณะท างานกลั่นกรอง และ
คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัล

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน 

เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรม

จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาต ิและ 

พิธีมอบรางวัลนวัตกรรม

จัดจ้างประชาสัมพันธ์ พัฒนาเว็บไซต์  
ผู้บริหารจัดงานวันนวัตกรรม

2. การจัดกิจกรรมนวัตกรรม 

เงิน 0.5 ลบ.

จัดท าแนวคิดจัดกิจกรรมนวัตกรรม

ประสานงานสถานที่ ผู้จัดงาน  
ผู้แสดงผลงาน 

จัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรม

3. การสื่อสารสร้างแบรนด์
นวัตกรรมประเทศไทย 

เงิน 10.0 ลบ.

จัดกิจกรรมสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรม

จัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมสื่อสาร
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  รางวัล 

6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
เป็นการจัดการประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาจากประเทศไทยใน 10 ด้าน ที่มีจุดเด่นและ
เอกลักษณ์โดดเด่น ที่สามารถน ามาใช้เป็นตัวแทนนวัตกรรมของประเทศเผยแพร่ไปสู่ระดับนานาชาติ  
และสร้างให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมข้ึนในประเทศ 

 6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
         2  5 7 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  การจัดกิจกรรมนวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  กิจกรรม 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
เป็นการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมเพ่ือสร้างให้เกิดความตระหนักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทยขึ้น
ในประเทศ และยกระดับการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศไทย ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในประเทศ
และระดับนานาชาติ เกิดการรับรู้คุณค่าและเชื่อมั่นศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ
ไทยในหลากหลายมิติ 

 6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1  1      1   3 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  การสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย  
 หน่วยนับ:  ผลงาน 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
เป็นการสื่อสารเผยแพร่คุณค่าและเอกลักษณ์ของนวัตกรรมที่พัฒนาจากประเทศไทย ผ่านแนวคิด 
Innovation for Crafted Living เพ่ือสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม และสร้าง
การยอมรับประเทศไทยในเวทีโลกสู่การเป็นประเทศฐานนวัตกรรม 
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 6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1         3 4 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

 อนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563  
จากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  

 ด าเนินการสร้างช่องทางสื่อสารนวัตกรรมประเทศไทย จ านวน 1 ผลงาน 
ไตรมาส 2 :  

 ประชุมคณะอนุกรรมการตัดสิน จ านวน 1 คณะ และคณะท างานกลั่นกรองรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
จ านวน 5 คณะ เพ่ือก าหนดแนวทางจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563  

 จ้างเหมาพัฒนาโมดูลเว็บไซต์รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 

 จ้างเหมาและด าเนินการประชาสัมพันธ์รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ก.พ. - เม.ย.) 

 เปิดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ และประสานงานการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมทั้งหมด 

 จ้างเหมาผู้บริหารจัดงานพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม 2563) 

 จัดท าแผนและจ้างเหมาด าเนินการสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย  

ไตรมาส 3 :  

 ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (เม.ย. - มิ.ย.) 

 จัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จ านวน 5 คณะ เพ่ือกลั่นกรองผลงานการ
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563 (มิ.ย. - ส.ค.) 

ไตรมาส 4 :   

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2563 เพ่ือตัดสินผลงาน (ส.ค.) 

 รายงานผลการประกวดต่อคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (ก.ย.) 

 เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในวันนวัตกรรมแห่งชาติ  

 สนับสนุนการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมของหน่วยงานอ่ืน จ านวน 2 รางวัล 

 จัดกิจกรรมนวัตกรรมอ่ืน จ านวน 1 กิจกรรม 

 จัดการสื่อสารสร้างนวัตกรรมประเทศไทย จ านวน 3 งาน 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. กระตุ้นให้สังคมไทยและหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ เกิดความตื่นตัวและเกิดแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่องค์กรและประเทศ ผ่านการเชิดชูเกียรติผู้คิดค้นพัฒนานวัตกรรม และ

เผยแพร่นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่างๆ   

2. สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านนวัตกรรม ผ่านการสื่อสารคุณค่าเด่นของนวัตกรรมไทยให้เกิดการ

ยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทยจากนานาชาติ และส่งเสริมสถานะของ

ประเทศไทยให้เกิดการยอมรับในเวทีโลกสู่การเป็นประเทศฐานนวัตกรรม 

ประโยชน์ทางอ้อม  

1. ส่งเสริมนวัตกรรมที่สร้างโดยคนไทยให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและขยายตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

2. สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการศักยภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยฝีมือคนไทย  

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงโครงการ 1. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดน้อยหรือ

หน่วยงานที่มีศักยภาพไม่ส่งผลงาน  
2. ความล่าช้าในการจัดหาผู้จัดงาน 
3. ความครอบคลุมในการสื่อสารเผยแพร่

นวัตกรรมให้เกิดการรับรู้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

1. ติดต่อเครือข่ายแนะน าผลงานที่มี
ศักยภาพส่งเข้าประกวด 

2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการจัด
จ้างไว้ล่วงหน้า 

3. สร้างเครือข่ายในการสื่อสาร
ภาพลักษณ์นวัตกรรมประเทศไทย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  17,500,000       บาท  
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     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: การประกวดรางวัลนวัตกรรม 7 700,000 - 7,000,000 
1.1 ค่าใช้สอย    3,100,000 
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะอนุกรรมการตัดสิน

รางวัลนวัตกรรม และคณะท างานกลั่นกรอง
รางวัลนวัตกรรม 

   800,000 

 1.1.2 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรองการ
ประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัล
นวัตกรรม และคณะท างานกลั่นกรองรางวัล
นวัตกรรม  

   200,000 

 1.1.3 เงินรางวัล     2,100,000 
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ    3,900,000 
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และจัดหา   

ผู้ส่งประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ  
   1,000,000 

 1.2.2 ค่าจ้างเหมาพัฒนาโมดูลเว็บไซต์รางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ 

   500,000 

 1.2.3 ค่าจ้างเหมาจัดงานวันนวัตกรรม
แห่งชาติ 

   2,400,000 

กิจกรรม 2: การจัดกิจกรรมนวัตกรรม 3 250,000 - 500,000 
1.1 งบจัดจ้างด าเนินการ    450,000 
 1.1.1 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมนวัตกรรม    450,000 
1.2 งบสนับสนุนการจัดกิจกรรมนวัตกรรม    50,000 
กิจกรรม 3: การสื่อสารสร้างแบรนด์นวัตกรรม
ประเทศไทย 

4 2,500,000 - 10,000,000 

1.1 งบจัดจ้างด าเนินการ    10,000,000 
 1.1.1 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสื่อสารสร้าง  

แบรนด์นวัตกรรมประเทศไทย 
   10,000,000 
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 17.50    2.00  4.80 10.00 0.25 0.50 0.25  2.10 
1.  การประกวดรางวัลนวัตกรรม 7.00    1.75  2.40  0.25 0.25 0.25  2.10 
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเลี้ยงรับรอง
คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัล
นวัตกรรม และคณะท างานกลั่นกรอง
รางวัลนวัตกรรม 

    0.25    0.25 0.25 0.25   

1.2 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และ
จัดหาผู้ส่งประกวดรางวัลนวัตกรรม
แห่งชาติ 

    1.00         

1.3 ค่าจ้างเหมาพัฒนาโมดูลเว็บไซต์
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 

    0.50         

1.4 ค่าจ้างเหมาผู้บริหารจัดงานพิธี
มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในวัน
นวัตกรรมแห่งชาติ 

      2.40       

1.5 เงินรางวัล             2.10 
2. การจัดกิจกรรมนวัตกรรม 0.50    0.25     0.25    
3. การสื่อสารสร้างแบรนด์

นวัตกรรมประเทศไทย 
10.00       10.00      

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

1.  ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และ

จัดหาผู้ส่งประกวดรางวัล

นวัตกรรมแห่งชาติ 

1.000            

2.  ค่าจ้างเหมาพัฒนาโมดูลเว็บไซต์

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 

0.500            

3. ค่าจ้างเหมาผู้บริหารจัดงานพิธี

มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติใน

วันนวัตกรรมแห่งชาติ 

2.400            

4. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมนวัตกรรม 0.500            

5. ค่าจ้างเหมาสื่อสารสร้างแบรนด์

นวัตกรรมประเทศไทย 

10.000            
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ชื่อโครงการ: การบริหารจัดการพอร์ทโฟลิโอ 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ .............................................................. .............  

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 
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 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  งานบริหารและติดตามโครงการ 
ผู้จัดการโครงการ:  นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม  
ผู้ร่วมท างาน:  นายณัฐวุฒิ ศรีโยม   นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข  นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาววรนันท์ โกยทอง   นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาวปวีณา โควาวิเศษ  นักพัฒนานวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 
   นายธีรวัฒน์ หงส์วงค์  นักพัฒนานวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 

3. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยบทบาทหน้าที่ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)  ในการด าเนินงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า สนช. จึงได้พัฒนากลไกการสนับสนุนนวัตกรรมเพ่ือเป็นการร่วมรับความเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชนไทย ซึ่งประกอบด้วยโครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” โครงการ “แปลง
เทคโนโลยีเป็นทุน” และโครงการ “ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้องค์กรภาคเอกชนทั้งในระดับ
บริษัทและระดับอุตสาหกรรมสามารถยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ สนช. ยังได้
ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย โครงการ “นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า” โครงการ 
“นวัตกรรมแบบเปิด” โครงการ “MIND CREDIT” และโครงการ “การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐส าหรับ
วิสาหกิจเริ่มต้น (GPT)” เพ่ือให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในภาคเอกชนของประเทศอย่างวงกว้างและต่อเนื่อง อนึ่ง 
จากการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสนับสนุนของ สนช. ส่งผลให้มีผู้ให้ความสนใจและขอรับการสนับสนุนโครงการ
มากกว่า 250 โครงการต่อป ี
  ทั้งนี้ “การบริหารจัดการระบบพอร์ทโฟลิโอ” จึงได้ถูกก าหนดหนดขึ้นเพ่ือการบริหารจัดการและควบคุม
กระบวนการด าเนินโครงการนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ตลอดจนสามารถผลักดันให้นวัตกรรม
นั้นๆ สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการโครงการนวัตกรมของส านักงานฯ ในโปรแกรมต่างๆ 
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ผ่านกลไกการสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ อย่าง
ต่อเนื่องกับทุกๆ โครงการพร้อมกัน 
  อนึ่ง การด าเนินงานบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม ครอบคลุมการด าเนินงานใน 4 งานส าคัญ ซึ่ง
ประกอบด้วย  
  1. งานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม  
  2. งานสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
  3. งานวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการนวัตกรรม 
  4. งานบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจนวัตกรรม  
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ชื่อโครงการ: การบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 
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 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  งานบริหารและติดตามโครงการ 
ผู้จัดการโครงการ:  นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม  
ผู้ร่วมท างาน:  นายณัฐวุฒิ ศรีโยม   นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข  นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาววรนันท์ โกยทอง   นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาวปวีณา โควาวิเศษ  นักพัฒนานวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 
   นายธีรวัฒน์ หงส์วงค์  นักพัฒนานวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 

3. หลักการและเหตุผล  

  ในระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ สนช. จะให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมไปเป็นจ านวนมาก หากแต่มี
ผู้ประกอบการเพียงน้อยรายที่สามารถขยายผลโครงการนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้เป็นผลจากปัจจัยในหลายๆ ด้าน 
ประกอบด้วย 
  1) การยกระดับเชิงคุณภาพจากโครงการที่ให้การสนับสนุนอยู่ในระดับจ ากัด 
  2) ขาดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (strategic intent) ในระยะกลางและระยะยาวที่ชัดเจน 
  3) การบริหารจัดการและการติดตามโครงการยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
  4) ขาดความเชื่อมโยงของกลไกการสนับสนุน และขาดกระบวนการส่งต่อโครงการฯ ไปยังรูปแบบการ

พัฒนาอื่นๆ (Strategic Constraints)  
  5) ผู้ประกอบการมี Risk Appetite ในระดับจ ากัด 
  6) โครงการฯ ยังขาดการสร้างคุณค่าจากทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและส านักงานฯ  
  7) โครงการฯ ยังไม่สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศได้อย่างมีนัยยะ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการควบคุมการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอด
กระบวนการ และสามารถควบคุมการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนทาง
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เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงการด าเนินโครงการนวัตกรรมให้ไปสู่ภาคการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
สนช. จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม (Project Portfolio 
Management) ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในปี พ.ศ. 2561 – 2565 โดยแนวทางการพัฒนา
โครงการนวัตกรรมนั้นจะได้รับการจ าแนกตามรูปแบบเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing and Circular economy) และเศรษฐกิจบริการ (Sharing, Social and 
Service Economy)  

 
4. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือก าหนดแผนงาน “บริหารจัดการระบบพอร์ทโฟลิโอ” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

3. เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ของโครงการนวัตกรรม ส าหรับการน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบนวัตกรรมระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National innovation System; NIS) ของประเทศให้ก้าวกระโดด
ยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
 5.2.1 การควบคุมบริหารพอร์ทการสนับสนุนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของ สนช. 
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 5.2.2 ควบคุมการด าเนินงานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

 5.2.3 การบริหารและบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและติดตามโครงการ
นวัตกรรม 

 

5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2.2800  
ลบ. 

1. การควบคุมการ
ด าเนินงานบริหาร
จัดการโครงการ
นวัตกรรม 

50  ความก้าวหน้า 

8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 

 

1.1 การควบคุมการ
ด าเนินงานบริหารจัดการ
โครงการนวัตกรรม. 
(Regional, งบประมาณ, 
ความโปร่งใส): 

  

            

0.4800 

  ตัวชี้วัด: รายงาน

ผลการควบคุม
บริหารจัดการ

โครงการนวัตกรรม
ต่ออนุกรรมการฯ 

และ กนช. 

- 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 

 

2. การบริหารและ
บ ารุงรักษาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและติดตาม
โครงการนวัตกรรม: 

50 ความก้าวหน้า 

8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 

 

2.1 จัดจ้างบ ารุงรักษาและ
พัฒนาระบบ IT เพื่อการ
บริหารและติดตาม
โครงการนวัตกรรม 

  0 0 0 20 50 100 100 100 100 100 100 100 1.5000 

  ตัวชี้วัด: สัญญา

จัดซื้อจัดจ้าง 

     1        

2.2 บ ารุงรักษาระบบ IT 
เพื่อการบริหารและ
ติดตามโครงการ
นวัตกรรม 

  
8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 

 

  ตัวชี้วัด: การ

ด าเนินงาน
บ ารุงรักษาระบบ 

8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :    

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

PP
 

NS
Y 

PN
S 

W
KT

 

PS
 

SJ
 

1 การควบคุมการด าเนินงานบรหิารจดัการโครงการนวัตกรรม        
งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (10%) 50 50      

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (20%)  100      
ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สัญญา) (20%)  50    50  
ดูแลจัดการระบบบริการสารสนเทศ (50%)  10 40 25 25   

2 บ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพื่อการบริหารและติดตาม
โครงการ 

       

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (10%) 50 50      
ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (20%)  100      
ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สัญญา) (20%)  30  40  30  
ดูแลจัดการระบบบริการสารสนเทศ (50%)  20  40   40 

 
วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:   รายงานผลการควบคุมบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  รายงาน 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 รายงานผลการควบคุมบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม หมายถึง รายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการ

โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2561 - 2563 ที่อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ ทั้งในเชิงภูมิภาค 
เชิงรูปแบบเศรษฐกิจ เชิงงบประมาณ แก่คณะอนุกรรมการฯ และ/หรือ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 10 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:   โครงการบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและติดตามโครงการ
นวัตกรรม 

 หน่วยนับ:  โครงการ 
 

 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 โครงการบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพื่อการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม หมายถึง 

การปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศที่ได้มีการน ามาใช้เพ่ือการบริหารและติดตาม
โครงการนวัตกรรมตลอดกระบวนการ 

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - 1 - - - - - - 1 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

 รายงานผลการควบคุมบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และ/หรือ 
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เดือนตุลาคม 62 – เดือนธันวาคม 62 
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ไตรมาส 2 :  

 รายงานผลการควบคุมบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และ/หรือ 
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เดือนมกราคม 63 – เดือนมีนาคม 63 

 สัญญาจ้าง “โครงการบ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและติดตาม
โครงการนวัตกรรม” 

ไตรมาส 3 : 

 รายงานผลการควบคุมบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และ/หรือ 
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เดือนเมษายน 63 – เดือนมิถุนายน 63 

ไตรมาส 4 :   

 รายงานผลการควบคุมบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม ที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และ/หรือ 
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 63 – เดือนกันยายน 63 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. สามารถบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมและพอร์ทโฟลิโอโครงการของ สนช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในการบริหารและติดตามโครงการนวัตกรรม 
2. ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลการด าเนินโครงการนวัตกรรม เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ได้อย่างต่อเนื่อง 
3. สามารถประมวลผลข้อมูลโครงการนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประโยชน์ทางอ้อม  
1. เกิดการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและมีความโปร่งใส   
2. ได้ข้อมูลการด าเนินโครงการนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ๆ แก่

ผู้ประกอบการได้ 
3. ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จของกระทรวงฯ 
4. ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของ สนช. ที่มีต่อผู้รับทุน  
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1. ความล่าช้าจากการพัฒนาโครงการ  

2. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลโครงการ 
1. น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้  
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ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
3. ความบกพร่องในข้อมูลโครงการ 2. กระจายการด าเนินงานให้เจ้าหน้าที่

พัฒนาโครงการร่วมมีส่วนในงาน 
3. ด าเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล

เป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูล
ถูกต้องมากที่สุด 

4. จัดเก็บข้อมูลโครงการให้มากและเข้าสู่
ระบบ เพื่อให้สามารถน าไปประมวลผลได ้

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  1,980,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: การควบคุมการด าเนินงานบริหาร
จัดการโครงการนวัตกรรม 

    

1.1 ค่าใช้สอย     
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างโครงการ) 2 20,000 12 (เดือน) 480,000 
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
1.3 งบสนับสนุน     
กิจกรรม 2: การบริหารและบ ารุงรักษาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
ติดตามโครงการนวัตกรรม 

    

1.1 ค่าใช้สอย     
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 1,500,000 - 1,500,000 
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุน     
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 1.9800 0.24 - - - - 1.74 - - - - - - 
1. การจัดจ้างลูกจ้างโครงการ 0.4800 0.24 - - - - 0.24 - - - - - - 
2. การบ ารุงรักษาระบบ MIS 1.5000 - - - - - 1.5 - - - - - - 
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ 2.280000 - - - - - - - - - - - 

             

1. ค่าจ้างเหมาจัดจ้างลูกจ้างโครงการ 0.4800            
2. ค่าจ้างเหมาบริการ “โครงการ

บ ารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ติดตามโครงการนวัตกรรม” 

1.8000            

 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S4-D1-19-Portfolio  13/39 

ชื่อโครงการ: การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 
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 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  งานบริหารและติดตามโครงการ 
ผู้จัดการโครงการ:  นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม  
ผู้ร่วมท างาน:  นายณัฐวุฒิ ศรีโยม   นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข  นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาววรนันท์ โกยทอง   นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาวปวีณา โควาวิเศษ  นักพัฒนานวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 
   นายธีรวัฒน์ หงส์วงค์  นักพัฒนานวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 

3. หลักการและเหตุผล  

  เพ่ือให้การการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนช. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาสนับสนุนโครงการนวัตกรรมใน 5 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ 
 

 
  
 1. ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุน : ผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้นผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารและจัดการโครงการนวัตกรรม (MIS) 
 2. ขั้นการประเมินโครงการ : ผู้ขอรับทุนจะต้องด าเนินการน าเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้นต่อ

คณะท างานฯ ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 

ยื่น
ข้อเสนอ
โครงการ

ประเมิน
โครงการ

อนุมัติ
โครงการ

ลงนาม
สัญญา
รับทุน

ติดตามผล
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 3. ขั้นการพิจารณาอนุมัติวงเงินสนับสนุนผู้ประกอบการ  : ผู้ขอรับทุนจะต้องน าเสนอโครงการต่อ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาการสนับสนุนโครงการ 

 4. ขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ : ภายหลังจากท่ีผู้ขอรับทุนได้รับการสนับสนุน สนช. 
จะแจ้งผลเพ่ือให้ผู้ขอรับทุนเข้ามาลงนามท าสัญญาโครงการนวัตกรรมได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 
เดือน (ตามระเบียบการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม) 

 5. ขั้นการติดตามผลการด าเนินงานของผู้รับทุน : สนช. จะเข้าด าเนินการติดตามผลการด าเนินโครงการ 
โดยผู้รับทุนจะต้องน าส่งรายงานผลการด าเนินโครงการทุกไตรมาส พร้อมกันนี้ สนช. จะด าเนินการเยี่ยม
ชมและตรวจสอบผลการด าเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกกลไกการสนับสนุนของ สนช. 

 อนึ่ง เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ฝ่ายงานบริหารและติดตาม
โครงการ จึงได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน “งานสนับสนุนโครงการนวัตกรรม” ในส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการลงนาม 
สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ และการติดตามผลการด าเนินงานของผู้รับทุน  
 

4. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือบริหารงานสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
2. เพ่ือจัดท าพอร์ทโครงการและก าหนดทิศทางการติดตามผลการด าเนินโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก 

สนช.  
3.  เพ่ือน าผลการด าเนินโครงการที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ

นวัตกรรม 

5.  รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   

 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
 5.2.1 การลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
 5.2.2 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม 
 5.2.3 การติดตามผลการด าเนินโครงการนวัตกรรม 
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.4800  
ลบ. 

1. การลงนามสัญญารับ
ทุนสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

25  ความก้าวหน้า 
8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 

 

1.1 การท าสัญญารับทุน
สนับสนุน โครงการ ปี 
2562 

  
75 80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 

 

  ตัวชี้วัด: ร้อยละ
ของโครงการปี 

2562 ที่ได้ลงนาม
สัญญารับทุน  

75 80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.2 การท าสัญญารับทุน
สนับสนุน โครงการ ปี 
2563 

  
0 0 0 8 16 25 33 41 50 57 66 75 

 

  ตัวชี้วัด: ร้อยละ
ของโครงการปี 

2563 ที่ได้ลงนาม
สัญญารับทุน 

0 0 0 8 16 25 33 41 50 57 66 75 

 

1.3 รายงานผลการท า
สัญญารับทุนสนับสนุน 
โครงการ  

  
            

 

  ตัวชี้วัด: รายงาน

ผลการควบคุม
บริหารจัดการ

โครงการนวัตกรรม
ต่ออนุกรรมการฯ 

และ กนช. 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

 

2. การเบิกจา่ยเงิน
สนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม 

45 ความก้าวหน้า 
8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 

 

2.1 การเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุน โครงการ
นวัตกรรม  

               

  ตัวชี้วัด: รายงาน

ผลการเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมต่ออนุ

กรรมการฯ  

   1   1   1  1 

 

3. การติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ
นวัตกรรม 

30 ความก้าวหน้า 
8.3 16.6 24.9 33.2 41.5 49.8 58.1 66.4 74.7 83 91.3 100 

 

3.1 การติดตามรายงานราย
ไตรมาส  

               

  ตัวชี้วัด: รายงาน

ผลการติดตาม
รายงานรายไตรมาส

   1   1   1  1 
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รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 0.4800  
ลบ. 

โครงการนวัตกรรม
ต่ออนุกรรมการฯ 
และ/หรือ กนช. 

3.2 การติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ  

               

  ตัวชี้วัด: จ านวน

โครงการนวัตกรรมที่
ได้ด าเนินการติดตาม 

 2 3 6 5 6 6 5 6 6 5  

0.4800 

  ตัวชี้วัด: รายงาน

ผลการติดตาม
รายงานโครงการ
นวัตกรรมต่อ

ผู้บริหาร 

   1   1   1  1 

 

 

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   

ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

PP
 

NS
Y 

PN
S 

W
KT

 

1 การลงนามสญัญารับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม      
งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (10%) 50 50    

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (30%)  100    
ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (60%)   40 30 30 

2 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการนวตักรรม      
งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (10%) 50 50    

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (30%)  100    
ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (60%)   40 30 30 

3 การติดตามผลการด าเนินโครงการนวัตกรรม      
งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (10%) 50 50    

ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (30%)  100    
ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (60%)   20 40 40 

 

วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:   รายงานผลการลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ 
 หน่วยนับ:  รายงาน 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 รายงานผลการลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ หมายถึง รายงานผลจ านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับ

การสนับสนุนในปี 2562 - 2563 ที่ลงนามท าสัญญาสนับสนุนจาก สนช. แก่คณะอนุกรรมการฯ และ/หรือ 
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - 1 - - 1 - - 1 - - 1 4 
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ 
 หน่วยนับ:  รายงาน 

 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ หมายถึง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ

นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2560 - 2563 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ แก่คณะอนุกรรมการฯ 
และ/หรือ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - 1 - - 1 - - 1 - 1 4 

 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:   รายงานผลติดตามรายงานรายไตรมาสโครงการนวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  รายงาน 

 6.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 รายงานผลติดตามรายงานรายไตรมาสโครงการนวัตกรรม หมายถึง รายงานผลการติดตามรายงานรายไตรมาส

โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2560 - 2563 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ แก่
คณะอนุกรรมการฯ และ/หรือ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 

6.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - 1 - - 1 - - 1 - 1 4 

 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 4:   รายงานผลการเยี่ยมชมและติดตามการด าเนินโครงการนวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  รายงาน 

 6.3.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 รายงานผลการเยี่ยมชมและติดตามการด าเนินโครงการนวัตกรรม หมายถึง รายงานผลการสุ่มติดตามผู้รับทุน

ในการด าเนินโครงการนวัตกรรม เสนอต่อผู้บริหาร 
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6.3.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - 1 - - 1 - - - - 1 3 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

 รายงานผลการลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ เดือนตุลาคม 62 – เดือนธันวาคม 62 
ไตรมาส 2 :  

 รายงานผลติดตามรายงานรายไตรมาสโครงการนวัตกรรม เดือนตุลาคม 62 – เดือนธันวาคม 62 

 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ เดือนตุลาคม 62 – เดือนธันวาคม 62 

 รายงานผลการลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ เดือนมกราคม 63 – เดือนมีนาคม 63 

 รายงานผลการเยี่ยมชมและติดตามการด าเนินโครงการนวัตกรรม เดือนตุลาคม 62 – เดือนธันวาคม 
62 

ไตรมาส 3 : 

 รายงานผลติดตามรายงานรายไตรมาสโครงการนวัตกรรม เดือนมกราคม 63 – เดือนมีนาคม 63 

 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ เดือนมกราคม 63 – เดือนมีนาคม 63 

 รายงานผลการลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ เดือนเมษายน 63 – เดือนมิถุนายน 63 

 รายงานผลการเยี่ยมชมและติดตามการด าเนินโครงการนวัตกรรม เดือนมกราคม 63 – เดือนมีนาคม 
63 

ไตรมาส 4 :   

 รายงานผลติดตามรายงานรายไตรมาสโครงการนวัตกรรม เดือนเมษายน 63 – เดือนมิถุนายน 63 

 รายงานผลติดตามรายงานรายไตรมาสโครงการนวัตกรรม เดือนกรกฎาคม 63 – เดือนกันยายน 63 

 รายงานผลการลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ เดือนกรกฎาคม 63 – เดือนกันยายน 63 

 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ เดือนเมษายน 63 – เดือนมิถุนายน 63 

 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ เดือนกรกฎาคม 63 – เดือนกันยายน 63 

 รายงานผลการเยี่ยมชมและติดตามการด าเนินโครงการนวัตกรรม เดือนเมษายน 63 – เดือนกันยายน 
63 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

8.2 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. ได้ข้อมูลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการนวัตกรรม ในกรณีที่โครงการประสบปัญหา จะใช้เป็นข้อมูล

ในการแก้ปัญหาโครงการได ้ในขณะที่กรณีที่โครงการประสบผลส าเร็จ สามารถน าข้อมูลไปน าเสนอฝ่าย

โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม เพ่ือการสนับสนุนในส่วนถัดไป  ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลการด าเนิน  

ประโยชน์ทางอ้อม  
1. เกิดการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและมีความโปร่งใส   
2. ได้ข้อมูลการด าเนินโครงการนวัตกรรม เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ๆ 

ตลอดจนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการได้  
3. ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จของกระทรวงฯ 
4. ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของ สนช. ที่มีต่อผู้รับทุน  
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1. ความล่าช้าจากการพัฒนาโครงการ  

2. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลโครงการ 

1. น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้  
2. กระจายการด าเนินงานให้เจ้าหน้าที่พัฒนา

โครงการร่วมมีส่วนในงาน 

3. ด าเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
เป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูล
ถูกต้องมากที่สุด 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  480,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: การลงนามสัญญารับทุนสนับสนุน
โครงการนวัตกรรม 

- - - - 

1.1 ค่าใช้สอย     



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S4-D1-19-Portfolio  22/39 

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
1.3 งบสนับสนุน     
กิจกรรม 2: การลงนามสัญญารับทุนสนับสนุน
โครงการนวัตกรรม 

- - - - 

1.1 ค่าใช้สอย     
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
1.3 งบสนับสนุน     
กิจกรรม 3: การติดตามผลการด าเนินโครงการ
นวัตกรรม 

    

1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ  - - 480,000 
 1.1.2 ค่าเช่าทรัพย์สิน     
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
    

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
1.3 งบสนับสนุน     
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 0.4800 - 0.01 0.05 0.05 0.05 0.10 0.01 0.05 0.01 0.05 0.05 0.05 

1.  ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการ
โครงการ 

0.4800 - 0.01 0.05 0.05 0.05 0.10 0.01 0.05 0.01 0.05 0.05 0.05 

2.                
3.                
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

-             
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ชื่อโครงการ: การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการนวัตกรรม 

 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ .............................................................. ............. 
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  งานบริหารและติดตามโครงการ 
ผู้จัดการโครงการ:  นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม  
ผู้ร่วมท างาน:  นายณัฐวุฒิ ศรีโยม   นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข  นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาววรนันท์ โกยทอง   นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาวปวีณา โควาวิเศษ  นักพัฒนานวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 
   นายธีรวัฒน์ หงส์วงค์  นักพัฒนานวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 

3. หลักการและเหตุผล  

 ตามท่ี “นวัตกรรม” เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การจะพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้ประสบความส าเร็จได้
นั้น จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการขยายผลความเป็นไปได้ของนวัตกรรมนั้นๆ ไปสู่เชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน 2 – 3 ปี ซึ่งครอบคลุมด้านการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การ
วิเคราะห์ทดสอบเพ่ือให้รองรับกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การวางแผนการด าเนินงานด้านการตลาด การทดสอบความ
พึงพอใจของผู้บริโภค ตลอดจนการขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ก็
อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการขยายผลโครงการนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในเชิงทฤษฎีนั้นจะมีผลการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมจ านวนเพียงร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมดท่ีประสบความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ 
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 ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความคุ้มค่าในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนของส านักงานฯ 
ทั้งในด้านมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและมูลค่าผลกระทบทางสังคม ดังนั้น สนช. จึงจ าเป็นเห็นสมควรในการศึกษา
มูลค่าผลกระทบและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ทีได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก าหนดตามตัวชี้วัดความส าเร็จของหน่วยงานที่ได้ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) อีกทั้งเพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการพอร์ท 
โฟลิโอโครงการนวัตกรรมของส านักงานฯ เพ่ือยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมในระยะต่อไป 

 นอกจากนี้ เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม สนช. จักได้น า
ข้อมูลที่ได้นี้ไปใช้วิเคราะห์ เพ่ือส่งต่อข้อมูลไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องของ สนช. เพ่ือการสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่ยังคงสามารถด าเนินการได้เพียงต้นแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น  
 

4. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือวิเคราะห์และประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ตลอดจนผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ
โครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช.  

2. เพ่ือน าข้อมูลผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ไช้เป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National innovation System; NIS) ของประเทศให้ก้าวกระโดดยิ่งขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

5.  รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
 5.2.1 รวบรวมข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 
 5.2.2 ประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 

ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 
 5.2.3 วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นของโครงการนวัตกรรมในปีงบประมาณ 2559 - 2560 ที่ไม่สามารถขยายผล

สู่เชิงพาณิชย์ 

 จัดกลุ่มโครงการนวัตกรรมโดยอาศัยปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้รับทุนไม่สามารถขยายผลโครงการนวัตกรรม
ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้  

 รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือน าเสนอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนให้การ
สนับสนุนผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถขยายผลสูเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง 
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    
 

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3.5000  
ลบ. 

1. การวิเคราะห์มูลค่า
ผลกระทบของโครงการ
นวัตกรรม (เศรษฐกิจ
และสังคม) 

80  ความก้าวหน้า 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 

 

1.1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์มูลค่า
ผลกระทบของ
โครงการนวัตกรรม 

  
20 40 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.5000 

  ตัวชี้วัด: สัญญา

จัดซื้อจัดจ้าง    1         

 

1.2 วิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมของ
โครงการนวัตกรรม 

  
0 0 0 12.5 25 37.7 50 62.5 75 87.5 100 100 

 

  ตัวชี้วัด: รายงาน
ผลการประเมิน
มูลค่าผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและ

สังคม 

          1  

 

2. การวิเคราะห์ปจัจยัของ
โครงการนวัตกรรมที่ไม่
สามารถขยายผลสู่เชิง
พาณิชย์ได้ 

20 ความก้าวหน้า 
16.7 33.2 50 66.4 83 100 100 100 100 100 100 100 

 

2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยของ
โครงการนวัตกรรมที่ไม่
สามารถขยายผลสู่เชิง
พาณิชย์ได้ 

               

  ตัวชี้วัด: รายงาน

ผลปัจจัยของ
โครงการนวัตกรรมที่
ไม่สามารถขยายผล

สู่เชิงพาณิชย์ได้ 
พร้อมข้อเสนอแนะ 

     1       
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :    

ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

PP
 

NS
Y 

PN
S 

W
KT

 

PS
 

1 การวิเคราะห์มูลคา่ผลกระทบของโครงการนวัตกรรม (เศรษฐกิจและ
สังคม)       

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (10%) 50 50     
ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (20%)  100     
ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สัญญา) (20%)  50    50 
ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (50%)   10 45 45  

2 
การวิเคราะหป์ัจจัยของโครงการนวตักรรมที่ไม่สามารถขยายผลสู่เชิง
พาณิชย์ได ้

      

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (10%) 50 50     
ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (30%)  100     
ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (60%)   10 45 45  

 

วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 
 

 
 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:   รายงานผลการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
 หน่วยนับ:  รายงาน 
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 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 รายงานผลการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง รายงานผลการประเมินมูลค่า

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2560 – 2561 และได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ   

- มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง ผลกระทบของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน

เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม (สูตรการค านวณจะต้อง

ได้รับการยอมรับจากส านักงาน ก.พ.ร.) ทั้งนี้  สูตรการค านวณมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่

เกิดจากการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ตามที่ สป.วท. ก าหนดและได้รับการยอมรับจาก

ส านักงาน ก.พ.ร. (มีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ สนช.)  

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - - - - - 1 - 1 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:   รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยของโครงการนวัตกรรมที่ไม่สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 หน่วยนับ:  รายงาน 

 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยของโครงการนวัตกรรมที่ไม่สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้  หมายถึง 

รายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุส าคัญของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2559 – 2560 และ
ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้  

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - 1 - - - - - - 1 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

   ไตรมาส 1 :  

 - 
ไตรมาส 2 :  

 สัญญาจ้าง “โครงการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม” 

 รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2559 – 2560 ที่ไม่
สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

ไตรมาส 3 : 

 - 
ไตรมาส 4 :   

 รายงานผลการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการ
สนับสนุนในปี 2560 – 2561 ที่ไม่สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

8.3 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. ได้ผลการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  
2.  ได้ผลการวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบทางสังคมของโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2561  
3. ได้ข้อมูลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการนวัตกรรม ในกรณีท่ีโครงการประสบปัญหา จะใช้เป็นข้อมูล

ในการแก้ปัญหาโครงการได้ ในขณะที่กรณีที่โครงการประสบผลส าเร็จ สามารถน าข้อมูลไปน าเสนอฝ่าย
โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม เพ่ือการสนับสนุนในส่วนถัดไป   

ประโยชน์ทางอ้อม  
1. ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จของกระทรวงฯ 
2. ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของ สนช. ที่มีต่อผู้รับทุน  
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1.  ความล่าช้าจากการพัฒนาโครงการ  

2. ความซ้ าซ้อนของการขอข้อมูลผู้ประกอบการ 
1. บริหารจัดการข้อมูลโครงการให้ได้มาก

ที่สุด ภายหลังโครงการเสร็จสิ้น 
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อรวบรวม

ประเด็นในการสอบถามข้อมูล
ผู้ประกอบการ 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  3,500,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: การวิเคราะห์มูลค่าผลกระทบของ
โครงการนวัตกรรม (เศรษฐกิจและสังคม) 

    

1.1 ค่าใช้สอย     
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ     
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา 1 3,500,000 - 3,500,000 
1.3 งบสนับสนุน     
กิจกรรม 2: การวิเคราะห์ปัจจัยของโครงการ
นวัตกรรมที่ไม่สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

- - - - 

1.1 ค่าใช้สอย     
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
1.3 งบสนับสนุน     
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 3.5000 - - - 3.5000 - - - - - - - - 

1. การประเมินมูลค่าผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมของโครงการ
นวัตกรรม 

3.5000 - - - 3.5000 - - - - - - - - 

2.                
3.                
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

1. ค่าจัดจ้างผู้เช่ียวชาญ “ประเมิน
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมของโครงการนวัตกรรม” 

3.5000            
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ชื่อโครงการ: การบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจนวัตกรรม 

 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ .............................................................. ............. 
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  งานบริหารและติดตามโครงการ 
ผู้จัดการโครงการ:  นายภคพงศ์ พรมนุชาธิป  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม  
ผู้ร่วมท างาน:  นางสาวพิชชารีย์ กีรติธากุล นักพัฒนานวัตกรรม 

นายณัฐวุฒิ ศรีโยม   นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาวภัทรกันย์ นาคศรีสุข  นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาววรนันท์ โกยทอง   นักพัฒนานวัตกรรม  
   นางสาวปวีณา โควาวิเศษ  นักพัฒนานวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 
   นายธีรวัฒน์ หงส์วงค์  นักพัฒนานวัตกรรม (ลูกจ้างโครงการ) 

3. หลักการและเหตุผล  

 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สนช. ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ผู้รับทุนสามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ อย่างไรก็ดี แม้ผู้ประกอบการ
จะด าเนินโครงการแล้วเสร็จต่อก็มีโครงการเพียงร้อยละ 10 - 20 ของจ านวนโครงการที่ สนช. ให้การสนับสนุน ที่สามารถ
ขยายผลการด าเนินงานต่อไปสู่งเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ดังนั้น เพ่ือให้โครงการนวัตกรรมที่ สนช. ได้ให้การสนับสนุนและด าเนินโครงการแล้วเสร็จสามารถขยายผล
การด าเนินงานไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ Startup ในการนี้ งานบริหารและติดตาม
โครงการ สนช. จึงได้ก าหนดแผนโครงการ “การบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจนวัตกรรม” เพ่ือด าเนินการพัฒนาระบบ
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ฐานข้อมูลเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้แหล่งทุน และ/หรือ สถาบันการเงิน ได้เข้าถึงข้อมูล
วิเคราะห์ของผู้ประกอบการและระบบนิเวศ (ecosystem) ของธุรกิจนวัตกรรม ตลอดจนแนวโน้มของนวัตกรรมด้าน
ต่างๆ เพื่อยังผลให้เกิดการขยายผลและการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมในด้านต่างๆ ต่อไป   
 

4. วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. 
2. เพ่ือสร้างโอกาสให้แหล่งทุน และ/หรือ สถาบันการเงิน สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ประกอบการในธุรกิจนวัตกรรม 

ตลอดจนและระบบนิเวศนวัตกรรม 

5.  รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.2 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   

 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ.....................................................................  

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
 5.2.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้แหล่ง

ทุน 

 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับข้อมูลผู้ประกอบการของ สนช. 

 รวบรวมข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2558 – 2560 ที่สามารถขยายผลสู่เชิง
พาณฺชย์ พร้อมน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบ 

 

5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    
 

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.0000  
ลบ. 

1.การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก สนช. 

100 ความก้าวหน้า 
            

 

1.1 ปรับปรุงฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ 

  0 0 0 20 50 100 100 100 100 100 100 100 1.0000 

  ตัวชี้วัด: สัญญา

การจัดจ้างฐานข้อมูล
ระบบ 

     1       

 

1.2 น าข้อมูลเข้าระบบ   8 16 25 33 41 50 58 66 75 83 91 100  
  ตัวชี้วัด: ฐานข้อมูล

ผู้ประกอบการปี 58-

60 
            

 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S4-D1-19-Portfolio  36/39 

 

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :    

ล าดับ
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

PP
 

NS
Y 

PN
S 

W
KT

 

PK
R PS
 

1 การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ        
งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (10%) 50 50      

 ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (20%)  100      
 ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สัญญา) (20%)  10 10 5 5 20 50 
 ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (50%)   40 20 20 20  

 

วิธีและขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Breakdown Structure) 

 

 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:   ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 
 หน่วยนับ:  ฐานข้อมูล 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ หมายถึง ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนและสร้าง

โอกาสให้แหล่งทุน โดยประกอบด้วยข้อมูลโครงการนวัตกรรมทั้ง Startup และ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนใน
ปี 2558 – 2560  

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - - - - - - 1 1 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

   ไตรมาส 1 :  

 - 
ไตรมาส 2 :  

 สัญญาจ้าง “ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สนช.” 
ไตรมาส 3 : 

 - 
ไตรมาส 4 :   

 ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สนช. พร้อมข้อมูลผู้ประกอบการในปีงบประมาณ 
2558 – 2560  

 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

8.4 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. ไดร้ะบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สนช. พร้อมข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการ

สนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560  
ประโยชน์ทางอ้อม  
1. ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของ สนช. ที่มีต่อผู้รับทุน ในการร่วมสนับสนุนผู้รับทุนให้สามารถเติบโตและ

ด าเนินธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สนับสนุนช่องทางในการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้แหล่งทุน และ/หรือ สถาบันการเงิน ได้เข้าถึง

ข้อมูลวิเคราะห์ของผู้ประกอบการและระบบนิเวศ (ecosystem) ของธุรกิจนวัตกรรม ตลอดจนแนวโน้ม
ของนวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อยังผลให้เกิดการขยายผลและการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมในด้านต่างๆ 
ต่อไป 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1.  ความไม่ถูกต้องของข้อมูล และ/หรือ การได้รับ

ข้อมูลจากผู้รับทุน ไม่ครบถ้วน  
2. ความล่าช้าของการจัดท าแผนและการจัดสรร

เจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนงานเพื่อต่อยอดให้ผู้รับ
ทุน 

1. - 
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10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  1,000,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อการขยายผลของโครงการนวัตกรรม 

    

1.1 ค่าใช้สอย     
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ     
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
1.3 งบสนับสนุน     
กิจกรรม 2: การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ - - - - 
1.1 ค่าใช้สอย     
1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 1.0000  1.0000 
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา     
1.3 งบสนับสนุน     
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 1.0000 - - - - - 1.0000 - - - - - - 

1. การปรับปรุงฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ 

1.0000 - - - - - 1.0000 - - - - - - 

2.                
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

1. ค่าจัดจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ 

1.0000            
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โครงการนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  โครงการนวัตกรรมสื่อ ผลิตเนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านนวัตกรรมสื่อทั้งในรูปแบบสื่อเก่า (traditional media) 

และสื่อใหม่ (new media) ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านนวัตกรรมขึ้นภายในประเทศ   

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)   

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 
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 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
โครงการนวัตกรรมสื่อเพ่ือรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และน าเสนอ

เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านนวัตกรรมสื่อทั้งในรูปแบบสื่อเก่า (traditional media) และสื่อใหม่ (new media) ตลอดจน
การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านนวัตกรรมขึ้นภายในประเทศ   

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม/งานสื่อสารนวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ: นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน (KRC)  
ผู้ร่วมท างาน:  นายอมรเทพ สุริยันต์ (ASU) 
 นายกรัตถ์ เล่ห์มงคล (KLM) 
 นางสาวจิตลัดดา ศรีพล (JSP) 

3. หลักการและเหตุผล  

 “นวัตกรรม" เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพ่ือเป็นการ
สร้างความตระหนักในความส าคัญของ “นวัตกรรม” และก่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทและการด าเนินงานของ สนช. 
จึงได้จัดท าโครงการนวัตกรรมสื่อเพ่ือรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และ
น าเสนอเนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านนวัตกรรมสื่อทั้งในรูปแบบสื่อเก่า (traditional media) และสื่อใหม่ (new media) 
ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านนวัตกรรมขึ้นภายในประเทศ   
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4. วัตถุประสงค์ของ   

4.1 เพ่ือจัดท าเนื้อหาด้านนวัตกรรมที่เน้นการใช้องค์ความรู้จากหลายสาขาและมีความน่าสนใจ 
4.2 เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์สื่อในทุกประเภท โดยการก าหนดรูปแบบที่มีความน่าสนใจและดึงดูดสายตา สามารถ

สื่อสารและเข้าใจได้ง่าย รวมถึงแสดงเอกลักษณ์ของ สนช. 
4.3 เพ่ือเผยแพร่เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อใหม่และสื่อเก่า โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่หรือต่อยอดจาก

เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่เดิม 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
การผลิตเนื้อหาด้านนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย โดยการรวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร 

องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ส าหรับด าเนินการออกแบบและจัดท านวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ และใบปลิว ตลอดจนการผลิตนวัตกรรมสื่อโดยการ
สร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาด้วยการใช้วิธีการใหม่ ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ส่ง
และรับสารทั้งในระดับบุคคลและสังคม โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่เดิม  
ได้แก่ สื่ออนไลน์ อินโฟกราฟิค วิดีโอคลิป แอนนิเมชั่น AR และ VR 

5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ: 

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ลบ. 

1. งานพัฒนาเน้ือหาและ

องค์ความรู้นวัตกรรม 

40  ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2.5 

  3 เนื้อหา    1    1    1  

2. งานออกแบบและ

สร้างสรรค์สื่อ 

40 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

6.25 12.50 25 31.25 37.50 50 56.25 62.50 75 81.25 87.50 100 0.5 

  80 ผลงาน 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10  

3. งานเผยแพร่ผ่าน 

สื่อใหม่และสื่อเก่า 

20 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

8.34 16.68 25.02 33.36 41.70 50.04 58.38 66.72 75.06 83.40 91.74 100 7 

  12 ประเด็น 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน: 

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

KR
C 

AS
U 

KL
M

 

JS
P CL
 

AS
 

1 พัฒนาเน้ือหาและองค์ความรู้นวัตกรรม         

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (45%) 100      

ที่ปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลด้านนวัตกรรม (10%)     80 20 

ด าเนินงานและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (45%) 20   80   

2 ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ          

งาน วิเคราะห์และออกแบบสร้างสรรค์ (90%) 20 40 40    

ประสานงานผลิต ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ (10%) 60 20 20    

3 เผยแพร่ผ่านสื่อใหม่และสื่อเก่า         

งาน วางแผนและวิเคราะห์ช่องทางในการเผยแพร่ (60%) 100      

ด าเนินงานและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 20 10 10 40  20 

        

 

         

โครงการนวัตกรรมสื่อ
เงิน 10.0 ลบ.

KRC

1. พัฒนาเนื้อหาและองคค์วามรู้
นวัตกรรมงาน 40%; เงิน 2.5 ลบ.

KRC , JSP, CL, AS

2 ออกแบบและสร้างสรรคส์ื่องาน 
40%; เงิน 0.50 ลบ.

KR, ASU, KLM

3. เผยแพร่ผ่านสื่อใหม่และสื่อเก่า

20%; เงิน 7.0 ลบ.

KR, ASU, KLM, JSP, AS
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ 

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  การพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้นวัตกรรม 
 หน่วยนับ:  เนื้อหา 
 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 เป็นการจัดท าเนื้อหาด้านนวัตกรรมที่เน้นการใช้องค์ความรู้จากหลายสาขาและมีความน่าสนใจ ส่งผลท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ส่งและรับสารทั้งในระดับบุคคลและสังคม 

6.1.1  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   1    1    1 3 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 

 หน่วยนับ:  ผลงาน 
 6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 เป็นการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อในทุกประเภท โดยการก าหนดรูปแบบที่มีความน่าสนใจและดึงดูดสายตา 
สามารถสื่อสารและเข้าใจได้ง่าย รวมถึงแสดงเอกลักษณ์ของ สนช.  

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 80 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  การเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่และสื่อเก่า 
 หน่วยนับ:  ประเด็น 
 6.1.2  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 เป็นการเผยแพร่เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อใหม่และสื่อเก่า โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่หรือต่อยอดจาก
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนในวงกว้าง 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

 แผนปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมสื่อได้รับการอนุมัติ 

 จัดตั้งคณะท างานหนังสือรายงานประจ าปี สนช. พ.ศ. 2562 

 จัดจ้างด าเนินงานจัดท าหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 2 

 ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อด้านนวัตกรรม จ านวน 20 ผลงาน 

 จัดจ้างบริหารจัดการเผยแพร่เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ 
ไตรมาส 2 :  

 จัดจ้างด าเนินงานจัดท าหนังสือรวบรวมภาพถ่ายนวัตกรรม ประจ าปี 2562 

 หนังสือรายงานประจ าปี สนช. พ.ศ. 2562  

 ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อด้านนวัตกรรม จ านวน 20 ผลงาน 

 รายงานผลการเผยแพร่เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ งวดที่ 1 
ไตรมาส 3 : 

 หนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 2 

 ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อด้านนวัตกรรม จ านวน 20 ผลงาน 

 รายงานผลการเผยแพร่เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ งวดที่ 2-3 
ไตรมาส 4 :   

 หนังสือรวบรวมภาพถ่ายนวัตกรรม ประจ าปี 2562 

 ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อด้านนวัตกรรม จ านวน 20 ผลงาน 

 รายงานสรุปผลการเผยแพร่เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคลและสังคม เกิดการรับรู้และ
ความตื่นตัวด้านนวัตกรรมข้ึนภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 

2. ผู้ประกอบการไทยเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของนวัตกรรมและสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 

ประโยชน์ทางอ้อม  

1.  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบของประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
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9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงโครงการ 1.  ความล่าช้าในการเข้าถึง/ได้รับข้อมูล 1.  จัดตั้งคณะท างานในการติดตาม 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  10,000,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: พัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้นวัตกรรม 3 - - 2.5 
1.1 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าหนังสือร้อยคน

ไทยหัวใจนวัตกรรม เล่ม 2 
1 1.5  1.5 

 1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเนื้อหาหนังสือ
รวบรวมภาพถ่ายนวัตกรรมประจ าปี 2562 

1 0.5  0.5 

 1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเนื้อหาด้าน
นวัตกรรม 

1 0.5  0.5 

กิจกรรม 2: ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 1 - - 0.5 
2.1 ค่าใช้สอย     
 2.1.1 ค่าซื้อลิขสิทธิ์ภาพประกอบ 1 0.1  0.1 
 2.1.2 ค่าอบรมและศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมสื่อ 1 0.2  0.2 
 2.1.3 ค่าจ้างเหมาออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 1 0.2  0.2 
กิจกรรม 3: เผยแพร่ผ่านสื่อใหม่และสื่อเก่า 15 - - 7.0 
3.1 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 3.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการจัดการเผยแพร่ 

เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แบบบูรณาการ 

1 3.0  3.0 

 3.1.2 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงาน
ประจ าปี 2562 

1 0.5  0.5 

 3.1.3 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือร้อยคนไทย
หัวใจนวัตกรรม เล่ม 2 

1 1.0  1.0 
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งบด าเนินงาน จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

 3.1.4 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรวบรวม
ภาพถ่ายนวัตกรรมประจ าปี 2562 

1 0.2  0.2 

 3.1.5 ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ของ สนช. 10 0.2  2.0 
 3.1.6 ค่าจ้างเหมาจัดประกวดภาพถ่าย

นวัตกรรมประจ าปี 2563 
1 0.3  0.3 
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 10.000 1.500 3.000 0.625 1.000 0.300 1.625 - 0.250 0.625 - 0.200 0.875 

1. พัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้นวัตกรรม 2.500 1.500   0.500    0.250    0.250 
2. ออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 0.500   0.125   0.125   0.125   0.125 
3.  เผยแพร่ผ่านสื่อใหม่และสื่อเก่า 7.000  3.000 0.500 0.500 0.300 1.500   0.500  0.200 0.500 

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

จ้างเหมาบริการจัดท าหนังสือร้อยคนไทย
หัวใจนวัตกรรม เล่ม 2 

1.500            

จ้างเหมาบริการจัดท าเนื้อหาหนังสือ
รวบรวมภาพถ่ายนวัตกรรมประจ าปี 2562 

0.500            

จ้างเหมาบริการจัดการเผยแพร่เนื้อหาด้าน
นวัตกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

3.000            

จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 
2562 

0.500            
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เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือร้อยคนไทยหัวใจ
นวัตกรรม เล่ม 2 

1.000            

จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมภาพถ่าย
นวัตกรรมประจ าปี 2562 

0.200            

จ้างเหมาจัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม
ประจ าปี 2563 

0.300            

จ้างเหมาจัดท านามบัตร สนช. 0.100            
สมัครสมาชิกเว็บไซต์ 123RF.com 0.100            
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โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ........................................................................... 

     “นวัตกรรม" เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศจะช่วยสร้างโอกาสให้ประเทศไทย
ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง ดังนั้น สนช. จึงต้องเร่งท ากิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ 
ผลการด าเนินงาน และตัวอย่างความส าเร็จด้านนวัตกรรม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในวงกว้าง 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)    
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 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ     

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 
   เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และประชาสัมพันธ์บทบาทของส านักงานฯ พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสาร 

และตัวอย่างความส าเร็จด้านนวัตกรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งเยาวชน วิสาหกิจใหม่ ผู้ประกอบการไทย และสาธารณชน

ในวงกว้าง 

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ: นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย์  

ผู้ร่วมท างาน: นางสาวดุรพี เชาวนปรีชา  

3. หลักการและเหตุผล  

“นวัตกรรม" เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ดังนั้น การส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้ึนอย่างต่อเนื่องในประเทศจะช่วยสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง ดังนั้น สนช. จึงต้องเร่งท ากิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และตัวอย่างความส าเร็จด้านนวัตกรรม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในวงกว้างผ่าน
กิจกรรมการแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษ การน าสื่อมวลชนเยี่ยมชมตัวอย่างโครงการนวัตกรรม การส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมถึงการน าเสนอองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการรับรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วม หรือการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ต่อไป ดังนั้น การเผยแพร่เนื้อหาด้านนวัตกรรมผ่านสื่อหลากหลายประเภททั้งสื่อ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นโดยจะต้องเลือก
เนื้อหา/ข้อมูล และช่องทางการเผยแพร่ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการ
เผยแพร่  
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4. วัตถุประสงค์ของ   

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านนวัตกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย และสังคมไทยในวงกว้าง 

2. เพ่ือเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และตัวอย่างผลส าเร็จด้านนวัตกรรมที่ส านักงานฯ ให้การสนับสนุน 

3. เพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์องค์กร ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของ

ประเทศไทย  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  

แผนงานสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผ่านกิจกรรมการแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ
นวัตกรรมที่พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมและสื่อในแต่ละสถานการณ์ 
รวมถึงการจัดท าสกู๊ปองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และส่งข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  

กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6.5 
ลบ. 

1. การจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ 

50 ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

10 17.5 27.5 35 45 52.5 60 70 77.5 85 92.5 100 3.0 

  40 กิจกรรม 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3  

2. โครงการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

30 ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

10 20 30 40 45 50 60 70 80 90 95 100 2.5 

  2 โครงการ - - - - - 1 - - - - - 1  

3. การประเมินผลการ

ประชาสัมพันธ์ 

20 ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

10 20 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 1.0 

  1 รายงาน - - - - - - - - - - - 1  
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :    

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

AS
 

DC
V 

PS
 

KR
 

CL
  

1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์        

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (70%) 100      

 ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (30%) 60 30 10    

2 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ         

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (60%) 100      

ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (40%) 50 30 20    

3 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์         

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงาน (60%) 100      

 ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (10%)    60 40  

 ด าเนินงานและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (30%) 60 20 20    

แผนงานการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสาร

เงิน 6.5 ล้านบาท

AS: DCV

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เงิน 3.0 ล้านบาท

จัดจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เงิน 2.5 ล้านบาท

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เงิน 0.37 ล้านบาท

การจัดกิจกรรมแถลงข่าว/
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร

การน าสื่อมวลชนเยี่ยมชม
โครงการนวัตกรรม

การจัดท าสกู๊ปพิเศษ/
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อบริการจัดส่งข่าวออนไลน์
เงิน 0.13 ล้านบาท

โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่
เงิน 2.5 ล้านบาท 

จัดจ้างด าเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์

เงิน 2.5 ล้านบาท

การประเมินผลการประชาสมัพันธ์
เงิน 1.0 ล้านบาท

จัดจ้างด าเนินการประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์

เงิน 1.0 ล้านบาท

วางแผนการเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมิน
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ 

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1: กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
 หน่วยนับ: กิจกรรม   

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 กิจกรรมเพ่ือสร้างให้เกิดความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และผลการด าเนินงานของส านักงานฯ ซึ่งจะส่งผล

ต่อการรับรู้ในวงกว้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานฯ เช่น การแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร การน า
สื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการนวัตกรรม และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 40 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
 หน่วยนับ: โครงการ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 โครงการผลิตสื่อส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และผลการด าเนินงานของส านักงานฯ เพ่ือ
น าไปเผยแพร่ผ่านในสื่อเดิมหรือสื่อใหม่ เพ่ือให้เกิดการสร้างการรับรู้ และจดจ าภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานสู่
สาธารณะ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - 1 - - - - - 1 2 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  รายงานผลการประเมินการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
 หน่วยนับ: รายงาน 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 การจัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - - - - - - 1 1 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงาน เพ่ือจ้างเหมาบริการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จ านวน 11 ครั้ง 
ไตรมาส 2 :  

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จ านวน 10 ครั้ง 

 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 1 โครงการ 
ไตรมาส 3 : 

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จ านวน 10 ครั้ง 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จ านวน 9 ครั้ง 

 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 1 โครงการ 

 สรุปผลการประเมินการด าเนินการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และประชาสัมพันธ์บทบาทของส านักงานฯ พร้อมทั้งข้อมูล

ข่าวสาร และตัวอย่างความส าเร็จด้านนวัตกรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งเยาวชน วิสาหกิจใหม่ ผู้ประกอบการ

ไทย และสาธารณชนในวงกว้าง 

2. ส านักงานฯ เป็นที่รู้จัก รับรู้ และจดจ า เกิดทัศนคติและมุมมองใหม่ที่ดีจากสาธารณชน อันจะส่งผลต่อความ

ราบรื่นในการด าเนินงานระยะยาวขององค์กร 

3. สร้างให้เกิดการรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์ของประเทศไทยทางด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาติ 
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ประโยชน์ทางอ้อม  

1.  สังคมไทยเกิดความตื่นตัวและเห็นความส าคัญของนวัตกรรม 

2. เกิดการรับรู้ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งช่วยสร้างความ

เชื่อมั่นต่อการน านวัตกรรมของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ทั้งในกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงโครงการ 1. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ซ้อนทับกัน 

2. สื่อมวลชนในสายงานประจ าค่อนข้างจ ากัด 
1. จัดท าตารางกิจกรรมส่วนกลาง  
2. ขยายช่องทางการเผยแพร่ในสื่อที่เกี่ยวข้อง 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด 6,500,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์     

1.1 งบจัดจ้างด าเนินการ     

 - ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ 12 เดือน   2,500,000 

 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข่าว

ประจ าวัน 

12 เดือน   130,000 

 - ค่าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 40 กิจกรรม   370,000 

กิจกรรม 2: โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ     

1.1 งบจัดจ้างด าเนินการ     

 - ค่าจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่ 2 โครงการ   2,500,000 

กิจกรรม 3: การประเมินผลการประชาสัมพันธ์     

1.1 งบจัดจ้างด าเนินการ     

 - ค่าจ้างเหมาบริการ 1 รายงาน   1,000,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 6.5 - - - - - - - - - - - - 

1. ค่าจ้างเหมาบริการด าเนินการ
ประชาสัมพันธแ์ละเก็บข่าวประชาสัมพันธ ์

2.5000 0.2080 0.2080 0.2080 0.2080 0.2080 0.2080 0.2080 0.2080 0.2080 0.2080 0.2080 0.2120 

2. ค่าจ้างบริการจัดเก็บข่าวประจ าวัน 0.1300 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0108 0.0112 
3. ค่าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 0.3700 - - - 0.1000 0.0700 - - - - 0.0500 0.0500 0.1000 
4. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 2.5000 - - - - - 1.5000 - - - - - 1.0000 
5. ค่าจ้างเหมาด าเนินการประเมินผลการ

ประชาสัมพันธ์ 
1.0000 - - - - - - 1.0000 - - - - - 

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

S4-D4-21-PRandCommunication   9/9 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 

จ านวน
เงินรวม 
(ล้าน
บาท) 

 
แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงานจ้าง 
/คุณลักษณะ

เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ 6.1300 - - - - - - - - - - - 

1. ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ 2.5000 2.5000   X    X    

2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข่าวประจ าวัน 0.1300 0.1300      X X    

3. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 2.5000 2.5000   X    X    

4. ค่าจ้างเหมาด าเนินการประเมินผลการ

ประชาสัมพันธ์ 
1.0000 1.0000   X    X    
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ชื่อโครงการ งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
 งานบริหารจัดการสารสนเทศ   ด าเนินการพัฒนาบริการสารสนเทศ เพ่ือให้บริการสารสนเทศในรูปแบบใหม่

และปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงบริการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือเชื่อมโยงระบบข้อมูลการบริการที่มีอยู่เข้าด้วยกันใน
รูปแบบรวมศูนย์  ท าให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยนช์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์วางแผน เพ่ือการสร้างและ
พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูลและค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย บูรณาการและต่อเนื่อง 
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเดน็ที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

งานบริหารจัดการสารสนเทศ  ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ องค์กรนวัตกรรม 4.0 โดยพัฒนาบริการสารสนเทศ เพ่ือ
ให้บริการสารสนเทศในรูปแบบใหม่และปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงบริการ และเชื่อมโยงระบบข้อมูล 

 ประเด็นที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน : ยุทศาสตร์นวัตกรรม 

ผู้จัดการโครงการ: ศักดิ์ชัย  จงยิ่งเจริญยศ (SJ) ต าแหน่ง นักกลยุทธ์นวัตกรรม 

ผู้ร่วมท างาน:  ชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ (CL) ต าแหน่ง ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม 

   วศวรรณ รู้รักดี (WR)  ต าแหน่ง รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายบริหารองค์กร 

   ทวีสิน ดึกภุมรินทร์ (TD)  ต าแหน่ง ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม  

ดารกา ศิวปราชญ์ (DS)  ต าแหน่ง ผู้จัดการองค์กรนวัตกรรม 

   พิมพ์ตะวัน โสภาแปง (PS)  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม 

จิดาภา  รื่นนารีนารถ (JR) ต าแหน่ง นักส่งเสริมนวัตกรรม 

เฉลิมพงษ์ กล้าขยัน (CK)  ต าแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส     
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3. หลักการและเหตุผล  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแผนบริหารจัดการสารสนเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
บริหารงานบุคคลและพัฒนาองค์กร เพ่ือแผนเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานในอนาคตในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ 
องค์กรนวัตกรรม 4.0 โดยมุ่งเน้นงานใน 3 ด้าน ได้แก ่

 ด้านพัฒนาบริการสารสนเทศ – เพ่ือให้บริการสารสนเทศในรูปแบบใหม่และปรับปรุงช่องทางการเข้าถึง
บริการ  

 ด้านเชื่อมโยงระบบข้อมูล – เพ่ือเชื่อมโยงระบบข้อมูลการบริการที่มีอยู่เข้าด้วยกันในรูปแบบรวมศูนย์และ
สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยนช์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์วางแผน  

 ด้านยกระดับคุณภาพบริการ– เพ่ือยกระดับความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการ
ให้บริการ 

 วัตถุประสงค์ของ   
1. เพ่ือพัฒนาบริการสารสนเทศ 
2. เพ่ือเชื่อมโยงระบบข้อมูล 

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการ 

4. รายละเอียดการด าเนินงาน  

4.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

4.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
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โครงการบริหารระบบ
บริหารสารสนเทศ 
เงิน 18.0 ลบ. 
PM/PC: SJ, CL, WR, 
TD, DS, PS, JR, CK 

แผนงานท่ี 2 การ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วย
ข้อมูล 
งาน 30%; เงิน 4.0 ลบ. 
PM/PC: SJ, CL, JR, PS 

แผนงานท่ี 1 พัฒนา
บริการสารสนทศ 
งาน 40%; เงิน 3.5 ลบ. 
PM/PC: SJ, CL, WR, 
TD, DS, PS 

แผนงานท่ี 3 ยกระดับ
คุณภาพบริการดิจิทัล 
งาน 30%; เงิน 10.5 ลบ. 
PM/PC: SJ, CL, PS, CK 

กิจกรรมที่ 1.1 การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภายใน ระยะที่ 1 
งาน 80%; เงิน 2.0 ลบ. 
PM/PC: SJ, CL, WR, TD, DS, PS 

กิจกรรมที่ 2.1 การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล
นวัตกรรม (Innovation Data Platform) ระยะ
ที่ 2 
งาน 100%; เงิน 4.0 ลบ. 
PM/PC: SJ, CL, JR, PS 

กิจกรรมที่ 3.2 ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
สารสนเทศ 
งาน 40%; เงิน 1.5 ลบ. 
PM/PC: SJ, CL, CK, PS 

กิจกรรมที่ 3.1 จัดหาบริการและโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศส านักงาน (ฮาร์ดแวร์ ซอร
ฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย บ ารุงรักษา) 
งาน 60%; เงิน 9.0 ลบ. 
PM/PC: SJ, CL, CK, PS 

กิจกรรมที่ 1.2 การพัฒนา Mobile 
Application บริหารจัดการภายใน 
งาน 20%; เงิน 1.5 ลบ. 
PM/PC: SJ, CL, WR, DS, PS 
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4.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :   

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ลบ. 

1. ชื่อกิจกรรม: พัฒนาบริการ

สารสนเทศ 

- การพัฒนาระบบ

บริหารงานภายใน 

ระยะที่ 1 

20 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

5 5 10 30 30 50 50 70 70 80 90 10
0 

2.0 

  ตัวชี้วัด  
1 ระบบ 

           X  
 

- การพัฒนา Mobile 

Application บริหาร

จัดการภายใน 

20 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

0 0 0 10 20 40 60 80 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

1.5 

  ตัวชี้วัด  
1 ระบบ 

        X     

2. ชื่อกิจกรรม: การขับเคลื่อน

นวัตกรรมด้วยข้อมูล 

- การพัฒนาแพลตฟอร์ม

ข้อมูลนวัตกรรม ระยะ

ที่ 2 

30 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

0 0 0 10 20 30 50 60 70 80 10
0 

10
0 

4.0 

  ตัวชี้วัด  
1 ระบบ 

          X   

3. ชื่อกิจกรรม: ยกระดับ

คุณภาพบริการดิจิทัล 

- จัดหาบริการและ

โครงสร้างพื้นฐาน

สารสนเทศส านักงาน 

(ฮาร์ดแวร์ ซอรฟต์แวร์ 

ระบบเครือข่าย 

บ ารุงรักษา) 

15 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

5 5 10 30 30 50 50 70 70 80 90 10
0 

9.0 

  ตัวชี้วัด  
4 รายงาน  

  X   X   X   X  

- ยกระดับความมั่นคง

ปลอดภัยด้าน

สารสนเทศให้

15 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

0 0 0 10 20 30 50 70 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

1.5 
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รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ลบ. 

สอดคล้องตาม

มาตรฐานสารสนเทศ 

  ตัวชี้วัด  
1 โครงการ 

        X     

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :    

ล าดับที่ กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

Cl
 

SJ
 

W
R TD
 

DS
 

PS
 

JR
 

CK
 

1 พัฒนาบริการสารสนเทศ           

งาน การพัฒนาระบบบริหารงานภายใน ระยะที่ 1 10 35 15 15 10 15   

 การพัฒนา Mobile Application บริหารจัดการภายใน 10 60 10  10 10   

2 การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล            

งาน การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลนวัตกรรม ระยะที่ 2 10 60    5 25  

3 ยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัล           

งาน จัดหาบริการและโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศส านักงาน 
(ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย บ ารุงรักษา) 

10 60    15  5 

ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานสารสนเทศ 

10 70    10  10 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  การพัฒนาบริการสารสนเทศ 
 หน่วยนับ:  ระบบ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 การบริการสารสนเทศนวัตกรรมรูปแบบใหม่โดยการพัฒนาจากประสบการณ์การใช้งานและการเข้าถึงบริการ
สารสนเทศรวมทั้งปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงบริการเพ่ือให้ผู้ใช้งานทั้งภายนอกและภายในองค์กรใช้งานง่าย มีความ
สะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงบริการสารสนเทศของส านักงาน 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        1   1 2 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล 
 หน่วยนับ:  ระบบ และ แหล่งข้อมูลภายนอก  

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 การเชื่อมโยงระบบข้อมูล เพ่ือเชื่อมโยงระบบข้อมูลบริการกับข้อมูลปฏิบัติงานภายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกันเป็น
ศูนย์กลางโดยสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลในการตรวจสอบ วิเคราะห์และวางแผนงานได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว แม่นย า 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      1    1  2 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  ยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัล 
 หน่วยนับ:  รายงาน และ โครงการ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภายในองค์กรและเพ่ิมเครื่องมือ
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยการจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ จัดหาบริการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ และจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศ 
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6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  1   1   2   1 4 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

 รายงานการสรุปผลยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัล ไตรมาส 1 

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้างการพัฒนาระบบบริหารงานภายใน ระยะที่ 1 

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้างการพัฒนา Mobile Application บริหารจัดการภายใน 

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตงานจ้างการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลนวัตกรรม ระยะที่ 2 

 จัดหาบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศส านักงาน 
ไตรมาส 2 :  

 รายงานการสรุปผลยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัล ไตรมาส 2 

 สัญญาจ้างการพัฒนาระบบบริหารงานภายใน ระยะที่ 1 

 สัญญาจ้างการพัฒนา Mobile Application บริหารจัดการภายใน 

 สัญญาจ้างการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลนวัตกรรม ระยะที่ 2 

 ร่างเกณฑ์อ้างอิง/ ขอบเขตโครงการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ไตรมาส 3 : 

  รายงานการสรุปผลยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัล ไตรมาส 3 

 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริหารงานภายใน ระยะที่ 1 

 Mobile Application บริหารจัดการภายใน จ านวน 1 ระบบ 

 รายงานความก้าวหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลนวัตกรรม ระยะที่ 2 
 โครงการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จ านวน 1 โครงการ 

ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 รายงานการสรุปผลยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัล ไตรมาส 4 

 ระบบบริหารงานภายใน ระยะที่ 1 จ านวน 1 ระบบ 

 แพลตฟอร์มข้อมูลนวัตกรรม ระยะที่ 2 จ านวน 1 ระบบ 
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8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  

 คือการยกระดับบริการสารสนเทศ ให้สามารถเข้าถึงบริการสารสนเทศได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลการบริการ และใช้ประโยนช์ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และวางแผนงาน รวมถึงเพ่ิมประสิทธิ์

ภาพในความปลอดภัยการใช้งานสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ประโยชน์ทางอ้อม  
 ลดเวลาในการท างานและเพ่ิมประสิทธิ์ภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1. มีการปรับกระบวนการท างานระหว่าง

พัฒนาโครงการ 
2. ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทัน 
3. ไม่สามารถใช้งานได้จริงตามต้องการ 

1.  ต้องสรุปกระบวนการท างานตั้งแต่
ขั้นตอนเก็บความต้องการระบบ 

2.  เลือกผู้รับจ้างที่มีศักยภาพในการ
ท างานสูง โดยดูจากผลงานที่ผ่านมา 
3. ในระหว่างพัฒนาโครงการต้องเข้ามา
น าเสนอผลงานต่อผู้ดูแลทุกระยะ 
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10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  18,000,000       บาท  

     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: การพัฒนาระบบบริหารงานภายใน 
ระยะที่ 1 

- - - - 

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 2,000,000.- - 2,000,000.- 
กิจกรรม 2: การพัฒนา Mobile Application 
บริหารจัดการภายใน 

- - - - 

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 1,500,000.- - 1,500,000.- 
กิจกรรม 3: การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลนวัตกรรม 
ระยะที่ 2 

- - - - 

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 4,000,000.- - 4,000,000.- 
กิจกรรม 5: จัดหาบริการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
สารสนเทศส านักงาน (ฮาร์ดแวร์ ซอรฟต์แวร์ ระบบ
เครือข่าย บ ารุงรักษา) 

- - - - 

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 9,000,000.- - 9,000,000.- 
กิจกรรม 6: ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสารสนเทศ 

- - - - 

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 1,500,000.- - 1,500,000.- 
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 18.0 0.5 0.5 0.5 1.5 0.9 2.0 2.1 3.6 1.5 1.3 1.5 2.1 

1.  การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภายใน ระยะที่ 1 

2.0        0.6  0.8  0.6 

2.  การพัฒนา Mobile 
Application บริหารจัดการ
ภายใน 

1.5     0.2  0.8  0.5    

3.  การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล
นวัตกรรม ระยะที่ 2 

4.0      1.5  1.5   1.0  

4. จัดหาบริการและโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศส านักงาน 
(ฮาร์ดแวร์ ซอรฟต์แวร์ ระบบ
เครือข่าย บ ารุงรักษา) 

9.0 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 

5. ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานสารสนเทศ 

1.5     0.2  0.8  0.5    

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
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10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  18.0 - - - - - - - - - - - 

1. การพัฒนาระบบบริหารงานภายใน 

ระยะที่ 1 2.0    

เริ่มต้น : 
พ.ย. 62 
สิ้นสุด :  
ก.ย. 63     

     10 เดือน  

2. การพัฒนา Mobile Application 

บริหารจัดการภายใน 1.5    

เริ่มต้น : 
ม.ค. 63 
สิ้นสุด :  
มิ.ย. 63     

     6 เดือน  

3. การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล

นวัตกรรม ระยะที่ 2 4.0    

เริ่มต้น : 
ม.ค. 63 
สิ้นสุด :  
ส.ค. 63     

     8 เดือน  

4. จัดหาบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สารสนเทศส านักงาน (ฮาร์ดแวร์ 

ซอรฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย 

บ ารุงรักษา) 

9.0            
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เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

5. ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศให้สอดคล้องตาม

มาตรฐานสารสนเทศ 
1.5    

เริ่มต้น : 
ม.ค. 63 
สิ้นสุด :  
มิ.ย. 63     

     6 เดือน  
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ชื่อโครงการ: บริหารความต่อเนื่องและจัดการคุณภาพ  
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

  งานบริหารต่อเนื่องภายในองค์กรเพ่ือให้การด าเนินงานภายในองค์กรมีการขับเคลื่อนในรูปแบบการท างาน
ข้ามสายงาน (Cross Functional) ซึ่งจะท าให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินการขององค์กร โดยมีการจัดการต่อเนื่อง
และเป็นระบบ และมุ่งให้การท างานในขององค์กรด าเนินงานตามปกติและมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)    

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

การจัดการต่อเนื่องและเป็นระบบ และมุ่งให้การท างานในขององค์กรด าเนินงานตามปกติและมีการพัฒนา
คุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอ มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนเท่านั้น และยังมุ่งให้เกิดการ
ปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมในทุกระดับขององค์กร รวมถึงสร้างความตระหนักต่อบุคลากรเกี่ยวกับวัฒธรรมการบริหารความ
ต่อเนื่อง ซ่ึงจะเป็นกลไกท่ีสนับสนุนให้เกิดการด าเนินงานของส านักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพบทพ้ืนฐานองค์กร
นวัตกรรมผู้น าระดับประเทศ  

 ประเด็นที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝายยุทธศาสตร์นวัตกรรม/งานบริหารความต่อเนื่อง 

ผู้จัดการโครงการ:  นายชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ 

ผู้ร่วมท างาน:    นางสาวกัญญาณัฐ  เทกมล และนายสุรัติ ทีปะโยธิน 

3. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหารส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ประสงค์ให้มี

การบริหารต่อเนื่องภายในองค์กรเพื่อให้การด าเนินงานภายในองค์กรมีการขับเคลื่อนในรูปแบบการท างานข้ามสายงาน (Cross 
Functional) ซึ่งจะท าให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินการขององค์กร โดยมีการจัดการต่อเนื่องและเป็นระบบ และมุ่งให้การ
ท างานในขององค์กรด าเนินงานตามปกติและมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอ มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนเท่านั้น และยังมุ่งให้เกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมในทุกระดับขององค์กร รวมถึงสร้างความ
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ตระหนักต่อบุคลากรเก่ียวกับวัฒธรรมการบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการท างานขององค์กร
ให้เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้งานในทุกภาคส่วนของส านักงานฯ มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
มีการพัฒนาตลอดเวลา โดยผลการด าเนินการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความต่อเนื่อง ภายในองค์กรจะเป็นการสนับสนุนแผน
ยุทธศาสตร์ (2560 - 2563) ของ สนช. ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) เนื่องจาก
วัฒนธรรมการบริหารความต่อเนื่องจะเป็นกลไกที่สนับสนุนให้เกิดการด าเนินงานของส านักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพบท
พื้นฐานองค์กรนวัตกรรมผู้น าระดับประเทศ    

4. วัตถุประสงค์ของ   

1. เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการท างานแบบบูรณา  
2. เพ่ือสร้างให้เกิดวัฒธรรมการบริหารความต่อเนื่องภายในการท างานทุกภาคส่วนของส านักงานฯ   
3. เพ่ือให้การด าเนินงานภายในส านักงานมีการขับเคลื่อนในรูปแบบการท างานข้ามสายงาน (Cross Functional) 
  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 กระบวนสร้างวัฒนธรรมการบริหารความต่อเนื่อง (Continuous improvement Culture) ในส านักงานฯ  
1. ศึกษากระบวนการบริหารความต่อเนื่องภายในองค์กร 
2. ท าความเข้าใจรูปแบบการท างานของแต่ละฝ่าย กลุ่ม งาน ในส านักงานและศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ

การท างานของส านักงานฯ  
3. เชื่อมโยงกระบวน กลไก และเครื่องมือที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับงานบริหารความต่อเนื่อง 
4. จดัท าแผนการบริหารความต่อเนื่องของส านักงานฯ 
5. จัดท าคู่มือส าหรับการบริหารความต่อเนื่องภายในของส านักงานฯ 
6. สื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องภายในของส านักงานฯ ให้กับบุคลากรของ

ส านักงานฯ  
7. ก ากับและติดตามการบริหารความเนื่องของแต่ละฝ่าย กลุ่ม งาน ในส านักงาน 
8. วิเคราะห์ผลการบริหารความเนื่องภายรวมของส านักงานฯ และสื่อสารผลต่อผู้บริหารเพ่ือพัฒนารูปแบบการ

ท างานของส านักงานต่อไป 
9. สื่อสารผลการบริหารความต่อเนื่องต่อบุคลากรของส านักงานฯ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานต่อไป 
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2.72  
ลบ. 

1. การควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยง

องค์กร 

30 ความก้าวหน้า 10 10 10 40 40 50 60 60 70 80 90 
10
0 

1.3 

1.1. การควบคุมภายใน

องค์กร 
15 

1 แผน  1           0.01 

4 รายงาน    1   1   1  1 0.04 

1.2 บริหารความเสี่ยง

องค์กร 
15 

1 แผน    1         0.45 

4 รายงาน    1   1   1  1 0.80 

2. การป้องกันการทุจริต

และส่งเสริมจริยธรรม

ในองค์กร 

35 ความก้าวหน้า 20 25 30 40 45 50 60 55 75 90 95 
10
0 

0.15 

2.1 การป้องกันการทุจริต

ในองค์กร 
10 

1 แผน 1            - 

4 รายงาน    1   1   1  1 0.035 
2.2 ส่งเสริมจรยิธรรมใน

องค์กร 
10 

1 แผน 1            - 

4 รายงาน    1   1   1  1 0.035 

2.3 การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA) 

ในการด าเนินงาน สนช. 

15 

รวบรวมชุดข้อมูล 
1 ชุด 

        1    0.08 

ITA 85 คะแนน            83 - 

3. บริหารความต่อเน่ือง

ภายใน สนช. 
35 ความก้าวหน้า 20 25 30 40 50 65 75 80 85 90 95 

10
0 

1.27 

3.1 บริหารจัดการการ

ประชุม

คณะกรรมการ

นวัตกรรมแห่งชาติ

และผู้บริหาร 

12.5 

คู่มือการบริหาร
จัดการการ

ประชุม 1 คู่มือ 
    1        - 

ตารางการประชุม
ประจ าปี 1 

ตาราง 
1            - 

รายงานการ
ประชุม กนช. 12 

รายงาน 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

ผลการติดตาม
การประชุม กนช. 

12 รายงาน 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 
รายงานการ

ประชุม ผบ. และ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.12 
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รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2.72  
ลบ. 

ทปษ. 12 
รายงาน 

3.2 รายงานผลสัมฤทธิ์

ของ สนช. 
12.5 

โครงร่างแบบ
รายงาน

ผลสัมฤทธิ์ 1 
รายงาน 

   1         - 

รายงานผลความ
พึงพอใจ 1 
รายงาน 

           1 0.6 

รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ 1 

รายงาน 
           1 - 

3.3 งานบริหารความ

ต่อเนื่องภายใน สนช. 
10 

รายงานการ
ด าเนินงาน

บริหารความ
ต่อเนื่อง 1 
รายงาน 

           1 0.55 

  

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :  - 

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

CL
 

KT
K 

ST
P 

W
SS

 

ตร
วจ

สอ
บภ

าย
ใน

 

 

1 การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงองค์กร         

งาน การควบคุมภายในองค์กร (50%) 10 80   10  

 บริหารความเสี่ยงองค์กร (50%) 20 80     

2 การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร          

งาน การป้องกันการทุจริตในองค์กร (28.5%)  100     

ส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร (28.5%)  100     

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน สนช. (43%) 20 80     

3 บริหารความต่อเน่ืองภายใน สนช.         

งาน บริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและผู้บริหาร 
(35.7%) 

 60 20 20   

 รายงานผลสัมฤทธิ์ของ สนช. (35.7%)  60 40    
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ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

CL
 

KT
K 

ST
P 

W
SS

 

ตร
วจ

สอ
บภ

าย
ใน

 

 

 งานบริหารความต่อเนื่องภายใน สนช. (28.6%)  33.3 33.3 33.3   

6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1: แผนและรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร   
 หน่วยนับ:  2 แผน 8 รายงาน 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
1. แผนการควบคุมภายในองค์กร 1 แผน 

2. แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร 1 แผน 

3. รายงานการติดตามแผนการควบคุมภายในองค์กร 4 รายงาน (ไตรมาส) 

4. รายงานการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4 รายงาน (ไตรมาส) 
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6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1  1         2 แผน 
   2   2   2  2 8 รายงาน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:   
1. แผนและรายงานผลการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร 

2. ผลการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์และผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน 

สนช. 

หน่วยนับ:  2 แผน, 8 รายงาน, 1 ชุดข้อมูล และ คะแนน ITA 83 คะแนน 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
1. แผนการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 1 แผน 

2. แผนส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร 1 แผน 

3. รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 4 รายงาน (ไตรมาส) 

4. รายงานผลการติดตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร 4 รายงาน (ไตรมาส) 

5. ชุดข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 ชุด 

6. คะแนน ITA 85 คะแนน 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2            2 แผน 
   2   2   2  2 8 รายงาน 
        1    1 ชุดข้อมูล 
           85 85 คะแนน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3:  ผลการด าเนินงานบริหารความต่อเนื่องภายใน สนช. 
หน่วยนับ:  1 คู่มือ, 1 ตาราง, 1 โครงร่าง และ 27 รายงานผล  

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
1. คู่มือการบริหารจัดการการประชุม 1 คู่มือ 
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2. ตารางการประชุมประจ าปี 1 ตาราง 

3. รายงานการประชุม กนช. 12 รายงาน 

4. ผลการติดตามการประชุม กนช. 12 รายงาน 

5. รายงานการประชุมผู้บริหารและที่ปรึกษา 12 รายงาน 
6. โครงร่างแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 1 โครงร่าง 

7. รายงานผลความพึงพอใจ 1 รายงาน 

8. รายงานผลสัมฤทธิ์ 1 รายงาน 

9. รายงานการด าเนินงานบริหารความต่อเนื่อง 1 รายงาน 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    1        1 คู่มือ 
1            1 ตาราง 

   1         1 โครงร่าง 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 6 39 รายงาน 

 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

 แผนการควบคุมภายในองค์กร 1 แผน 

 แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร 1 แผน 

 แผนการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 1 แผน 

 แผนส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร 1 แผน 

 คู่มือการบริหารจัดการการประชุม 1 คู่มือ 

 ตารางการประชุมประจ าปี 1 ตาราง 

 รายงานการประชุม กนช. 3 รายงาน 

 รายงานการประชุมผู้บริหารและที่ปรึกษา 3 รายงาน 

 ผลการติดตามการประชุม กนช. 3 รายงาน 
ไตรมาส 2 :  

 รายงานการติดตามแผนการควบคุมภายในองค์กรไตรมาส 1  

 รายงานการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรไตรมาส 1 
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 รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรไตรมาส 1 

 รายงานผลการติดตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กรไตรมาส 1 

 โครงร่างแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 1 โครงร่าง 

 รายงานการประชุม กนช. 3 รายงาน 

 ผลการติดตามการประชุม กนช. 3 รายงาน 

 รายงานการประชุมผู้บริหารและที่ปรึกษา 3 รายงาน 
ไตรมาส 3 : 

 รายงานการติดตามแผนการควบคุมภายในองค์กรไตรมาส 2 

 รายงานการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรไตรมาส 2 

 รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรไตรมาส 2 

 รายงานผลการติดตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กรไตรมาส 2 

 ชุดข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 ชุด 

 รายงานการประชุม กนช. 3 รายงาน 

 ผลการติดตามการประชุม กนช. 3 รายงาน 

 รายงานการประชุมผู้บริหารและที่ปรึกษา 3 รายงาน 
ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 รายงานการติดตามแผนการควบคุมภายในองค์กรไตรมาส 3 และ 4 

 รายงานการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรไตรมาส 3 และ 4 

 รายงานผลการติดตามแผนการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรไตรมาส 3 และ 4 

 รายงานผลการติดตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กรไตรมาส 3 และ 4 

 รายงานการประชุม กนช. 3 รายงาน 

 ผลการติดตามการประชุม กนช. 3 รายงาน 

 รายงานการประชุมผู้บริหารและที่ปรึกษา 3 รายงาน 

 รายงานผลความพึงพอใจ 1 รายงาน 

 รายงานผลสัมฤทธิ์ 1 รายงาน 

 รายงานการด าเนินงานบริหารความต่อเนื่อง 1 รายงาน 

 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 
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เกิดการด าเนินงานของส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการท างานแบบบูรณา ซึ่งจะส่งผลให้
กลายเป็นวัฒธรรมการบริหารความต่อเนื่องภายในการท างานทุกภาคส่วน จนสามารถที่ขับเคลื่อนการท างานข้ามสายงาน 
(Cross Functional) ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในส านักงานฯ  

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1.  เกิดการด าเนินงานของส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการท างานแบบบูรณา 

 

ประโยชน์ทางอ้อม  

1.  เกิดวัฒธรรมการบริหารความต่อเนื่องภายในการท างานทุกภาคส่วนและสามารถท างานขา้มสายงาน (Cross 

Functional) ได ้

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
การด าเนินการ 
 
ด้านกฎระเบียบ 
 
การด าเนินการ 
 

1. บุคลากรขาดความเข้าใจในงานบริหาร
ความต่อเนื่อง 

2. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเก็บข้อมูล
จากหน่วยงานภายนอก 

3. ผู้รับผิดชอบขาดประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการภายในโครงการ 

1. จัดการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจ 

2. ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลเป็นประจ า  
 
3. ส่งผู้รับผิดชอบเข้าอบรมเสริมสร้าง

ทักษะการบริหารความต่อเนื่อง  

 

10. งบประมาณ 

 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  2,720,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1 การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงองค์กร 
กิจกรรม 1.1: การควบคุมภายในองค์กร - - - - 
1 ค่าใช้สอย     
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งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

 1.1.ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 1 ครั้ง 25,000  25,000 
 1.2 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 5 ครั้ง 5,000  25,000 
กิจกรรม 1.2: การบริหารความเสี่ยงองค์กร     
1 ค่าใช้สอย     
 1.1. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 1 ครั้ง 25,000  25,000 
 1.2 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  5 ครั้ง 5,000  25,000 
2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 2.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา 1 โครงการ 1,200,000 1 ครั้ง/ปี 1,200,000 
กิจกรรมที่ 2 การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร 
กิจกรรม 2.1 : การป้องกันการทุจริตในองค์กร     
1 ค่าใช้สอย     
 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 1 ครั้ง 25,000  25,000 
 1.2 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  5 ครั้ง 2,000  10,000 
กิจกรรม 2.2 : ส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร     
1 ค่าใช้สอย     
 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 1 ครั้ง 25,000  25,000 
 1.2 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  5 ครั้ง 2,000  10,000 
กิจกรรม 2.3 : การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงาน สนช. 

    

1 ค่าใช้สอย     
 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 2 ครั้ง 30,000  60,000 
 1.2 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  5 ครั้ง 4,000  20,000 
กิจกรรมที่ 3 บริหารความต่อเนื่องภายใน สนช. 
กิจกรรม 3.1 : บริหารจัดการการประชุม
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและผู้บริหาร 

    

1 ค่าใช้สอย     
 1.1 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  12 ครั้ง 10,000  120,000 
กิจกรรม 3.2 : รายงานผลสัมฤทธิ์ของ สนช.     
1 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 โครงการ 600,000 1 ครั้ง/ปี 600,000 
กิจกรรม 3.3:งานบริหารความต่อเนื่องภายใน สนช.     
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งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

1 ค่าใช้สอย     
 1.1 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  11 ครั้ง 10,000  110,000 
2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1 โครงการ 440,000 1 ครั้ง/ปี 440,000 
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
องค์กร 

1.30    0.35   0.32   0.32  0.31 

2. การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
ในองค์กร 

0.15    0.05 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 

3.  บริหารความต่อเนื่องภายใน สนช. 1.27 0.01 0.02 0.06 0.02 0.1 0.02 0.1 0.02 0.4 0.02 0.1 0.4 
       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

-จัดจ้างที่ปรึกษาบริหารความ

เสี่ยงองค์กร 
  1,000,000  

ต.ค. 62- 
ธ.ค.62 

   /  1 ปี  
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เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

-จัดจ้างเพื่อด าเนินการผลส ารวจ

ความพึงพอใจของ สนช. 
  800,000  

พ.ย. 62 – 
ม.ค. 63 
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โครงการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ........................................................................... 

       -  
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)  

 ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ……………………………………… 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ……………………………………… 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ……………………………………… 

 ประเดน็ที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ……………………………………… 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ……………………………………… 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ……………………………………… 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)  

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน:  ฝ่ายบริหารองค์กร งานบุคคลและพัฒนาองค์กร  

ที่ปรึกษาโครงการ: 1. นางธีรีสา มัทวพันธุ์ 

          2. นางสาววศวรรณ รู้รักดี 

ผู้จัดการโครงการ:  นางสาวณัฐรดา รักบุญ 

ผู้ร่วมท างาน: นายเอกกวีร์ พิทักษ์ธนัชกุล    
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3. หลักการและเหตุผล  
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทั้งนโยบายรัฐที่ตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ดังนั้น องค์กรและระบบงานทรัพยากรบุคคลในองค์กร      
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวตามบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการผู้ที่มีศักยภาพสูงในองค์กร (Talent Management) เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการท างานทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร ให้สามารถด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมของก าลังคนให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ ขององค์กร 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 

   พัฒนาให้มีความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

3.  เพื่อให้บุคลากรผู้มีศักยภาพสูงได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตนที่มีต่อองค์กร และมีโอกาสได้สร้าง  

    ผลงานที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้บุคลากรผู้มีศักยภาพสูงเกิดแรงจูงใจในการท างานและท าให้เกิดความ  

    ผูกพันต่อองค์กร  

4. เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินการพัฒนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกลุ่มเป้าหมายและ        

   เกิดประโยชน์สูงสุด   

รายละเอียดการด าเนินงาน  

4.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

4.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
      การบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) 

           1.   การก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง 
                   2.   การประกาศหลักเกณฑ์และรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
                   3.   การคัดกรองผู้สมัครเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ   
                   4.   การจัดท าแผนการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง  
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4.3      กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :   (น้ าหนักกิจกรรม แสดง % ภาพรวมของโครงการ) 

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.0              
ลบ. 

โครงการบริหารจัดการผู้ที่ศักยภาพสูง (Talent Management) 

ชื่อกิจกรรม: 

การบริหารจัดการผู้มี

ศักยภาพสูง (Talent 

Management) 

 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

            1.0 

 - การก าหนด

หลักเกณฑ์และ

กระบวนการในการ

คัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง 

60 หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้มี
ศักยภาพสูง 

   10 15 25 30 50 60 80 95 100 0.6 

- การก าหนดวิธีการ

พัฒนาผู้มีศักยภาพสูง 

40 วิธีการพัฒนา    
ผู้มีศักยภาพสูง 

       30 50 80 90 100 0.4 

หมายเหตุ: ร้อยละความก้าวหน้า ให้กรอกเป็นตัวเลขร้อยละแบบสะสม (เพิ่มชึ้นเรื่อยๆ) จนครบร้อย ไม่มีการลดในระหว่างเดือน (ตรงกับที่จะไปลง 
PBM 

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

TM
T 

W
R 

NR
B 

AP
T - - 

1 การบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management)         

งาน ที่ปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงาน (20%) 50 50     

 บริหารจัดการ /ด าเนินงาน /ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน (80%)   70 30   
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 :  เครื่องมือการประเมินเพ่ือคัดเลือกกลุ่ม Talent Pool 
 หน่วยนับ:  เครื่องมือ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 ใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง  

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
       1     1 
หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โปรดให้ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละเดือนจนน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นที่สิ้นสุด  

หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้ระบุจ านวนที่จะด าเนินการได้ในแต่ละช่วงเวลา 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 :  วิธีการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง 
 หน่วยนับ:  วิธีการ 

 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  

 มีวิธีการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
          1  1 
หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โปรดให้ข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละเดือนจนน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีเป็นที่สิ้นสุด  

หากเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้ระบุจ านวนที่จะด าเนินการได้ในแต่ละช่วงเวลา 

7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

      ไตรมาส 1 :  

  -  
ไตรมาส 2 :  

 (ร่าง) หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง 
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ไตรมาส 3 : 

 เครื่องมือการประเมินเพ่ือคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง 
ไตรมาส 4 :   

 วิธีการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง 
 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง การก าหนดแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน เป็นการสร้างขวัญก าลังใจ 

และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรทราบเส้นทางความก้าวหน้าของตนเอง นอกจากนี้ ยังสามารถน ามา
เป็นเครื่องมือในการออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือ
ทดแทนในต าแหน่งว่าง การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาให้สามารถเข้าสู่ต าแหน่ง           
การโอนย้ายงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล เป็นต้น    

ประโยชน์ทางอ้อม - 
 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ความเสี่ยงภายใน 1. ข้อมูลบุคลากรไม่ได้ถูกเก็บอย่างเป็น

ระบบ ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
รวบรวมข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์  

2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   
 

1.  สร้าง Template เพ่ือรองรับการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

2.  สร้างความตระหนัก และส่งเสริม
ให้บุคลากรเกิดการรับรู้และเข้าใจ
ความส าคัญของการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

Template-แผนปฎิบัติการ 2563  7/8 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  1,000,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

โครงการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent 
Management) 

- - - 1,000,000 

1.1 ค่าใช้สอย     
 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ

สัมมนา 
   - 

 1.1.4 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

   - 

1.2 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา 

 - การบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent 
Management) 

   1,000,000 
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10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 1.0 ลบ. - - - - - - - 0.40 ลบ. - 0.40 ลบ. 0.20 ลบ. - 

1. การบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง 
(Talent Management) 

1.0 ลบ. - - - - - - - 0.40 ลบ. - 0.40 ลบ. 0.20 ลบ. - 

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

โครงการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพ

สูง (Talent Management) 
1,000,000  √     √  √  √ (6 เดือน)  
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   โครงการงานบริหารจัดการอุทยานนวัตกรรม 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี: (จาก 6 แผน)     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  (โปรดเลือกที่ตรงที่สุดเท่านั้น) 

 ยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ยุทธศาสตร์ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ยุทธศาสตร์ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

 ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   

   งานบริหารและพัฒนาอาคารอุทยาน  ด าเนินงานพัฒนาอาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีทีท่ันสมัย
ตอบรับการเป็น Smart Building   และพัฒนาให้เป็นอาคารที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การออกแบบที่ค านึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มาใช้ในภาคผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลายแหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: (จากทั้งหมด 23 ประเด็น)    

 ประเดน็ที่ 2 การต่างประเทศ 

 ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

 ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโบจิสติกส์ และดิจิทัล 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ด าเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารอุทยานนวัตกรรมพัฒนาให้เป็นอาคารที่ตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่รวบรวมการพัฒนา “นวัตกรรม” ของประเทศ  

 ประเด็นที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

 ประเด็นที่ 23 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1.3 แผนกลยุทธ์: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) 
 กลยุทธ์ที่ 3: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: งานอุทยานนวัตกรรม ฝ่ายบริหารองค์กร  

ผู้จัดการโครงการ:  นางสาววศวรรณ  รู้รักดี (WR) 

ผู้ร่วมท างาน:     
1. ธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร (TS) 
2. พิมพ์ตะวัน โสภาแปง (PS) 
3. นพพร บุญมีศรีสง่า (NB) 
4. คณะท างานโครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารอุทยานนวัตกรรม          

 

3. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีโครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารอุทยานนวัตกรรม โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแนวทางในการด าเนินงานปรับปรุงและพัฒนาอาคารอุทยานนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีอาคารให้
ทันสมัยตอบรับการเป็น Smart Building ตามนโยบายของส านักงานฯ และพัฒนาให้เป็นอาคารที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่รวบรวมการพัฒนา “นวัตกรรม” ของประเทศ  
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. บริหารจัดการอาคารอุทยานนวัตกรรม 
2. วางแผนการด าเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารอุทยานนวัตกรรม 
3. ก ากับดูแล ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาโครงการ  

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลาง     พ้ืนที่เป้าหมาย โปรดระบุ..................................................................... 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. วางแผนการบริหารจัดการอาคารอุทยานนวัตกรรม 
2. วางแผนการด าเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารอุทยานนวัตกรรม 
3. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

งานบริหารจัดการอาคาร

อุทยานนวัตกรรม

งานบรหิารอาคารสถานที่

งานบริหารระบบวิศวกรรมอาคาร

งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

งานบรกิารรกัษาความสะอาด

บรหิารการจดักิจกรรม อบรม ประชมุ 
สมัมนา ในอาคารอทุยานนวตักรรม

เก่ียวกบัสาธารณปูโภค

ไฟฟ้า+น า้ประปา

งานปรบัปรุงและพฒันา

อาคารอทุยานนวตักรรม

ส ารวจความตอ้งการปรบัปรุงอาคาร

งานซอ่มแซม ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษา
กายภาพอาคาร MA,PM,CM

ความพงึพอใจผูบ้รกิารอาคาร
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5.3 กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

งบประมาณ  
  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งานบริหารจัดการอาคาร
อุทยานนวัตกรรม 

              19.91 ลบ. 

1. งานบริหารอาคาร

สถานที่ 

35 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

50  70   80   90   100 16.5 ลบ. 

- งานบริหารระบบ
วิศวกรรมอาคาร 
- งานรักษาความปลอดภัย
และจราจร 
- งานบริการรักษาความ
สะอาด 

               

  ตัวชี้วัด  
สัญญาจ้าง 3 งาน 

3             

  10 สัญญา
บ ารุงรักษา(MA) 

10             

- สาธารณูปโภค                

2. งานปรับปรุงและพัฒนา
อาคารอุทยานนวัตกรรม 

50              3.41 ลบ. 

- งานซ่อมแซม ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษากายภาพอาคาร 

 ความก้าวหน้า 
(ที่จะน าไป 

กรอกใน PBM) 

10 15 20 30 35 40 50 60 70 80 90 100  

3. ความพึงพอใจ
ผูใ้ช้บริการอาคาร 

15  10 15 20 30 35 40 50 60 70 80 90 10
0 

- 

  1 ผลประเมิน
ความพึงพอใจ 

           1  
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5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน   

ล าดั
บที ่

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

WR TS PS NB 
1 งานบริหารอาคารสถานที่       

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (40%) 30 10   

Bill of Quantities (BOQ) ,Terms of Reference (TOR)  (35%)  10 10 10 

จัดซ้ือ จัดจ้าง (35%)  10 10 10 

2 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารอุทยานนวัตกรรม        

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (40%) 30 10   

Bill of Quantities (BOQ), Terms of Reference (TOR)  (35%)  10 10 10 

จัดซ้ือ จัดจ้าง (35%)  10 10 10 

3 ความพึงพอใจผู้ใช้บริการอาคาร     

งาน บริหารจัดการ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานภาพรวม (100%) 40    

      

6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ   

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 : งานบริหารอาคารสถานที่ 
 หน่วยนับ : สัญญาจ้างเหมาบริการ 13 งาน 
 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 เพ่ือบริหารอาคารอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park) ให้มีการควบคุม ดูแล และบ ารุงรักษางานระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคารและสาธารณูปโภค รักษาความปลอดภัยและท าความสะอาดในพ้ืนที่ และบ ารุงรักษาระบบอ่ืนๆในอาคาร 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13            13 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 : ความพึงพอใจผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ 
 หน่วยนับ :  ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ 1 ผลงาน 
 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
 ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ 

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
           1 1 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน     

ไตรมาส 1  

 สัญญาจ้างเหมาบริหารอาคารสถานที ่งานบริหารระบบวิศวกรรมอาคาร, งานรักษาความปลอดภัยและ
บริการจราจร, งานบริการรักษาความสะอาด 

 สัญญาจ้างเหมาบริการ Maintenance Service Agreement (MA) 10 งาน 
ไตรมาส 2 :  

 ติดตาม ประมินผลสัญญาจ้างเหมา 

 การบริหารและใช้งานอาคารอุทยานช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 

ไตรมาส 3 : 

 ส ารวจความต้องการปรับปรุงอาคาร เพ่ือรวบรวมเป็นแนวทางในการปรับปรุงอาคารต่อไป 

 การบริหารและใช้งานอาคารอุทยานช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 

ไตรมาส 4 :  (ต้องสามารถน าส่งตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้) 

 ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ 
  

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง  
1. อาคารที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้

อาคาร 
ประโยชน์ทางอ้อม  
1. ความสวยงามของอาคารและความสะดวกสบายต่อผู้ใช้อาคาร  
 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
 1.  การด าเนินการตามแผนงานช้ากว่า

ก าหนดการ 
 

 

1.  วางแผนการท างานก่อนท างาน 
2.  ควบคุมการท างานอย่างรัดกุม 
3.  ตรวจสอบการปรับปรุงโครงการ

จากปริมาณงาน  
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10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  19,910,000       บาท  
     10.1.1 รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1 : งานบริหารอาคารสถานที่ - - - 16,500,000 
1.1 งบจัดจ้างด าเนินการ     
 1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการบริหาร

อาคาร 
1 11,500,000  11,500,000 

 1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า+ค่า
น้ าประปา 

1 5,000,000  5,000,000 

กิจกรรม 2 : งานปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
อุทยานนวัตกรรม 

       3,410,000 

2.1 ค่าใช้สอย     
 2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ งานซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาระบบกายภาพอาคาร 
1 2,800,000  2,800,000 

  2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1 210,000  210,000 

 2.1.3 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจหรือออกแบบการปรับปรุงอาคาร 

1 400,000  400,000 

กิจกรรม 3 : ความพึงพอใจผู้ใช้บริการอาคาร - -   
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 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงิน

รวม 
(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ 19.91 M฿ 1.485 1.825 1.825 1.575 1.575 1.575 1.775 1.775 1.775 1.575 1.575 1.575 

1.  งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ 16.5 M฿ 1.375  1.375  1.375  1.375  1.375  1.375  1.375  1.375  1.375  1.375  1.375  1.375  
2.  งานปรับปรุงและพัฒนาอาคาร

อุทยานนวัตกรรม 
3.41 M฿ 

0.11 0.45 0.45 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 

       (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงานจ้าง 
/คุณลักษณะ

เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวล
า 

รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ 14.3 MB - - - - - - - - - - - 

งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ 11.5 M฿ √ √  √   √ √   √ 
จัดจ้างด าเนินการปรับปรุงอาคาร 
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบ
กายภาพอาคาร 

2.8 M฿  √    √ √ √   - 
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ชื่อโครงการ: นวัตกรรมเพื่อการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Innovation for coping with the COVID-19 epidemic) 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบาย 

เพ่ือด ำเนินกำรตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2563 เรื่อง มำตรกำรด้ำนงบประมำณเพ่ือบรรเทำ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19) และสถำนกำรณ์ภัยแล้ง   

 

2. ฝ่ายงานและผู้รับผิดชอบ  

ฝ่าย/งาน: งำนเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ำยนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

ผู้จัดการโครงการ: นำยอุกฤช กิจศิริเจริญชัย (UK)  

ผู้ร่วมท างาน:  

- นำยวิเชียร  สุขสร้อย (VS)   รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
- นำยสุรอรรถ ศุภจัตุรัส (SS)  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 
- นำยสุทธิรักษ ์ ดวงบุรงค์ (SDB)  นักพัฒนำนวัตกรรม 
- นำงสำวพิชชำรีย์  กีรติธำกุล (PKR)  นักพัฒนำนวัตกรรม 
- นำยจิตรภณ  จิรกุลสมโชค  (JJR)  นักพัฒนำนวัตกรรม 
- นำงสำวภัสสร จำรุบริสุทธิคุณ (PJR)  นักพัฒนำนวัตกรรม 

3. หลักการและเหตุผล  

องค์กำรอนำมัยโลก หรือ WHO ได้ประกำศยกระดับสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด -19 ให้เป็นโรค
ระบำดที่แพร่กระจำยไปทั่วโลก (Pandemic) ท ำให้แต่ละประเทศต้องเร่งหำแนวทำงและมำตรกำรส ำหรับรับมือให้
เข้มข้นมำกขึ้น โดยประเทศไทยเองก็มีควำมพยำยำมในกำรด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือลดอัตรำกำรแพร่กระจำยของ
โรค ทั้งนี้ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำน เพ่ือหำควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน สตำร์ทอัพ เอสเอ็มอี ฯลฯ ในกำรน ำนวัตกรรมเข้ำมำช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวันของ
ประชำชน  

ที่ผ่ำนมำนั้น สนช. ได้ด ำเนินกำรร่วมกับเครือข่ำยภำคีทั้งภำครัฐและเอกชน ประกอบไปด้วย หน่วยงำนวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยี ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรมควบคุมโรค โรงพยำบำลและโรงเรียนแพทย์
ในสังกัด อว. กลุ่มสมำคมภำคเอกชน ประกอบไปด้วย กลุ่มอุตสำหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภำพ สภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำคมกำรค้ำเฮลท์เทคไทย สมำคมกำรค้ำเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีรำย
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ใหม่กลุ่มประชำสังคม ฯลฯ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมและแนวทำงกำรกู้วิกฤตสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด -19 
ใน 4 กลุ่มได้แก่ 

1. การพัฒนาระบบการติดตาม และ การตรวจสอบ ถือว่ำจ ำเป็นเร่งด่วน เพ่ือติดตำมคนที่เดินทำงเข้ำ
ประเทศทั้งหมดตั้งแต่ผ่ำน ตม. โดยกำรให้ผู้ที่เดินทำงทั้งหมดติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพ่ือให้สำมำรถทรำบ
ต ำแหน่ง และรำยงำนผลแบบทันทีบนแผนที่ โดยส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ(สวทช.) 
จะสนับสนุนระบบประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ (mega data) ร่วมกับสมำคมกำรค้ำเ พ่ือส่ง เสริม
ผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่ (TTSA) และกรมควบคุมโรค  
2. การใช้ระบบการแพทย์และสุขภาพทางไกล ซึ่งเป็นควำมจ ำเป็นเร่งด่วน เพ่ือช่วยในคัดกรอง วินิจฉัย
เบื้องต้น และตอบค ำถำม ผ่ำนทำงปัญญำประดิษฐ์ และ ระบบตอบกำรสนทนำอัตโนมัติ แก่ประชำชนใน
กรณีที่เกิดควำมกลัวและควำมกังวล ตลอดจนกำรดูแลตัวเองเบื้องต้น นอกจำกนี้ ระบบกำรแพทย์และ
สุขภำพทำงไกล อำจจะช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกำรลดกำรมำโรงพยำบำลเพ่ือป้องกันกำรติดเชื้อและลดภำระ
งำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยตั้งเป้ำหมำยกำรลดกำรมำ 20% โดยมอบให้สมำคมกำรค้ำเฮลท์เทคไทย 
ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์  (TCELS) และกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ รับผิดชอบ  
3. ระบบแสดงต าแหน่งและจัดส่งสิ่งจ าเป็นทางการแพทย์ (Social Distancing) กำรพัฒนำแผนที่แสดง
ต ำแหน่งที่จ ำหน่ำยหน้ำกำกเพ่ือให้ประชำชนทรำบและสำมำรถซื้อได้ และแผนที่แสดงต ำแหน่งของห้องน้ ำที่
มีควำมปลอดภัย รวมถึงวิธีกำรกระจำยหน้ำกำกอนำมัย และกำรพัฒนำหุ่นยนต์เพ่ือช่วยบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ มอบให้ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และสมำคม สมำคมกำรค้ำเฮลท์เทคไทย รับผิดชอบ  
4. การบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ และการกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น 
โดยเฉพำะกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรผลิต เช่น หน้ำกำก แอลกอฮอล์ เจล ชุดตรวจ โดยกำรจัดหำวิธีเพ่ือ
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรควบคุมโรค เช่น กำรคุยกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนหรือ BOI กรมสรรพสำมิต และ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) เพ่ือปลดล็อคหรือ
แก้ปัญหำของอุตสำหกรรม มอบให้  สวทช. และ สภำอุตสำหกรรมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ รับผิดชอบ 
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4. วัตถุประสงค์  

1. พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรรับมือสถำนกำรณ์แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
2. พัฒนำระบบระบบกำรติดตำม และ กำรตรวจสอบ ระบบกำรแพทย์และสุขภำพทำงไกล ระบบแสดงต ำแหน่ง
และจัดส่งสิ่งจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวัตถุดิบ กำรผลิต กำรจัดเก็บ และกำรกระจำย
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็น 
3. ลดปัญหำกำรระบำดโดยสำมำรถควบคุมเตรียมกำรแก้ไขปัญหำล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
4. ลดควำมตื่นตระหนกของประชำชน รัฐบำลสำมำรถบริหำรจัดควบคุมโรคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในสภำวะวิกฤต 

5. รายละเอียดการด าเนินงาน  

5.1 พื้นที่ด าเนินการ/ เป้าหมาย:   
 ส่วนกลำง     พ้ืนที่เป้ำหมำย โปรดระบ ุทั่วประเทศ 

5.2 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน:  
5.2.1 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือร่วมกับเครือข่ำยภำคีทั้งภำครัฐและเอกชน 
5.2.2 เปิดรับข้อเสนอโครงกำรจำกภำคเอกชน  
5.2.3 พิจำรณำร่ำงข้อเสนอโครงกำร (Concept Pitching) 
5.2.4 พัฒนำข้อเสนอโครงกำรร่วมกับเอกชน (Intensive Activity Program) 
5.2.5 พิจำรณำให้กำรสนับสนุนโครงกำรผ่ำนคณะท ำงำนพิจำรณำและกลั่นกรองโครงกำรนวัตกรรม 
5.2.6 พิจำรณำให้กำรสนับสนุนโครงกำรอนุกรรมกำรพิจำรณำและกลั่นกรองโครงกำรนวัตกรรม 
5.2.7 ด ำเนินโครงกำรและติดตำมโครงกำร 

 

- กิจกรรม/ตัวชี้วัด และระยะเวลาที่ใชด้ าเนินการ :    

รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 50.0000  
ลบ. 

1. พัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมอืรว่มกับเครอืข่ำยภำคี
ทั้งภำครฐัและเอกชน 

50   0 0 0 0 50 100 100 100 100 100 100 100  

1.1 แสวงหำและกระตุน้
ให้เกิดกำรพัฒนำ
โครงกำรนวัตกรรม 

  0 0 0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 0.0000 

  ตัวชี้วัด: กิจกรรม     1 1        

1.2 พัฒนำเครือขำ่ย
ควำมร่วมมอืในพื้นที่เพือ่
แสวงหำและพัฒนำ

  0 0 0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 0.0000 
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รายการกิจกรรม 
   

น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ความก้าวหน้า  
และ ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
งบประมา

ณ  

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 50.0000  
ลบ. 

โครงกำรรว่มกับ
ผู้ประกอบกำร 

  ตัวชี้วัด: จ ำนวน
ข้อเสนอโครงกำร 

    4 4        

2. กิจกรรมกำรสนับสนุน
โครงกำรนวัตกรรม 

50  0 10 20 30 40 55 70 80 90 100 100 100  

2.1 พิจำรณำและ
กลั่นกรองโครงกำร
นวัตกรรม 

  0 0 0 0 0 50 100 100 100 100 100 100 50.0000 

  ตัวชี้วัด: จ ำนวน
โครงกำรที่ได้รับ
กำรสนับสนุน 

     4 4       

2.2 ท ำสัญญำโครงกำร   0 0 0 0 0 0 0 50 100 100 100 100 0.0000 

  ตัวชี้วัด: จ ำนวน

โครงกำรที่ได้รับกำร

ท ำสัญญำ 

       4 4     

2.3 ด ำเนนิโครงกำรและ
ติดตำมโครงกำร 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0.0000 

  ตัวชี้วัด: รำยงำน

ควำมก้ำวหน้ำ 
           8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

NIA Covid-19  5/10 

5.4 บทบาท หน้าที่ และรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน :   

 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมการด าเนินงาน /หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ผู้ด าเนินการ/ ร้อยละความรับผิดชอบ 

VS
 

SS
 

UK
 

NN
 

SD
B 

PK
R 

JJR
 

PJ
R 

PP
D PP
  

1 แสวงหาและพัฒนาโครงการ(50%)             
งำน บริหำรจัดกำร ก ำกับ และติดตำมกำรด ำเนินงำนภำพรวม 

(10%) 
30 30 40         

ที่ปรึกษำ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำน (20%) 30 30 40         
แสวงหำควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโครงกำร (20%) 10 10 20 10 10 10 10 10 10   
พัฒนำขอ้เสนอโครงกำรร่วมกับเอกชนที่สนใจ (50%)   20 10 10 10 10 10 10   

2 สนับสนุนโครงการนวัตกรรม (50%)             
งำน พิจำรณำและกลั่นกรองโครงกำรนวัตกรรม (10%) 10 10 20 10 10 10 10 10 10   

ท ำสัญญำโครงกำร (10%)   20 10 10 10 10 10 10 20  
ด ำเนนิโครงกำรและตดิตำมโครงกำร (60%)   20 10 10 10 10 10 10 20  

 

โครงการนวัตกรรม
นวัตกรรมเพ่ือการรับมือ
สถานการณ์แพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เงิน 50 ลบ.

VS, SS, UK, SDB, 
PKR, JJR, PPD 

1. แสวงหาและพัฒนาโครงการ

งาน 50%; เงิน 0 ลบ.

VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, 
PPD 

1.1 แสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ
งาน 20%; เงิน 0 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD 

1.2 พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับเอกชนท่ีสนใจ
งาน 80%; เงิน 0 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD 

2. การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมมุง่เป้า

งาน 50%; เงิน 50.0 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD 

2.1 พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ
งาน 20%; เงิน 50 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD 

2.2 ท าสัญญาโครงการนวัตกรรม

งาน 20%; เงิน 0 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD 

2.3 ด าเนินและติดตามโครงการนวัตกรรม
งาน 10%; เงิน 0 ลบ.
VS, SS, UK, NN, SDB, PKR, JJR, PPD 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ  

 ชื่อตัวชี้วัดที่ 1:  แสวงหำควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโครงกำร  
 หน่วยนับ: กิจกรรม 
 6.1.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  เป็นกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ แสวงหำควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโครงกำร ซึ่งอำจรวมถึงกำรจัดกำร
ประชำสัมพันธ์/แถลงข่ำวโครงกำรไปยังกลุ่มเป้ำหมำย กำรจัดประชุมเพ่ือแสวงหำควำมร่วมมือ หรือกำรจัดอบรมกำร
พัฒนำธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และ/หรือ วิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรม 
(Innovation-based enterprise) และวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับกำรอบรมจะสำมำรถ
เพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนธุรกิจในระดับเชิงลึก และเป็นกำรสร้ำงแนวคิดไอเดียธุรกิจให้เป็นจริง มีกำรวำงแผนและเรียนรู้อย่ำง
เป็นระบบ เพ่ือลดควำมล้มเหลวในกำรสร้ำงธุรกิจจนสำมำรถต่อยอดให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้จริงและมีศักยภำพ  

6.1.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    1 1       2 

 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 2:  จ ำนวนโครงกำรนวัตกรรมแบบที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก สนช. 
 หน่วยนับ:  โครงกำร 

 6.2.1  ค าอธิบายตัวชี้วัด  
  โครงการนวัตกรรม หมำยถึง โครงกำรนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
ประเทศและยกระดับควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมในระดับสำขำและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนำคตของประเทศใน
ระดับสูง และน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ผ่ำนกำรแสวงหำโจทย์ปัญหำที่แท้จริง
ร่วมกันของภำคเอกชน สังคม และภำควิชำกำร เพ่ือให้สอดรับกับนโยบำยของรัฐบำลในกำรพัฒนำ และสนับสนุน
เศรษฐกิจฐำนรำกของประเทศทั้งนี้ กำรอนุมัติกำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมดังกล่ำวนั้น จะพิจำรณำโดย
คณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน ที่คณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติ (กนช.) ได้แต่งตั้งขึ้น  

 การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  หมำยถึง โครงกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะอนุกรรมกำรฯ/
คณะท ำงำน ที่ สนช. แต่งตั้งขึ้น และสนับสนุนเงินทุนตำมกลไกกำรสนับสนุนของส ำนักงำนฯ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรนวัตกรรมแห่งชำติ 

6.2.2  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     4 4      8 
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7. ผลผลิตส าคัญที่ได้จากการด าเนินงาน:  

ไตรมำส 1 :  - 
ไตรมำส 2 :  แผนปฏิบัติกำรของโครงกำรนวัตกรรมเพ่ือกำรรับมือสถำนกำรณ์แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ได้รับ

กำรอนุมัติจำก กนช. และแสวงหำควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโครงกำร  
ไตรมำส 3 :  จ ำนวนโครงกำรนวัตกรรมเพ่ือกำรรับมือสถำนกำรณ์แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ได้รับกำรอนุมัติ 

จ ำนวน 8 โครงกำร 
ไตรมำส 4 :  ด ำเนินโครงกำรและติดตำมโครงกำร  

 

8. ผลประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ /Outcome) : 
 

8.1 ผลประโยชน์ 
ประโยชน์ทางตรง ลดปัญหำกำรระบำดโดยสำมำรถควบคุมเตรียมกำรแก้ไขปัญหำล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกันเหตุ

ฉุกเฉิน ลดควำมตื่นตระหนกของประชำชน โดยรัฐบำลสำมำรถบริหำรจัดควบคุมโรคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในสภำวะ
วิกฤต ช่วยในคัดกรอง วินิจฉัยเบื้องต้น แก่ประชำชนในกรณีที่เกิดควำมกลัวและควำมกังวล ตลอดจนกำรดูแลตัวเอง
เบื้องต้น นอกจำกนี้ ระบบกำรแพทย์และสุขภำพทำงไกล อำจจะช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกำรลดกำรมำโรงพยำบำลเพ่ือ
ป้องกันกำรติดเชื้อและลดภำระงำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยตั้งเป้ำหมำยกำรลดกำรมำโรงพยำบำลลง 20% และ
สำมำรถวำงแผนบริหำรจัดกำรเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนวัสดุที่จ ำเป็นต่อแพทย์และผู้ป่วย 

ประโยชน์ทางอ้อม ก่อให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทย ในกำรด ำเนินธุรกิจนวัตกรรมผ่ำน
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโครงกำรนวัตกรรมที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบกำรไทย รวมถึงสร้ำงระบบกำรพัฒนำนวัตกรรมจำกกำรเชื่อมโยงแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ จำก
หน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ 

 

9. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ: 

9.1 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ควำมเสี่ยงของโครงกำร 1. โครงกำรนวัตกรรมทีเ่พ่ือกำรรับมือสถำนกำรณ์

แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำเป็นที่จะต้อง
พัฒนำโครงกำรร่วมกับผู้ประกอบกำรที่ศักยภำพใน
กำรรับทุน อำจใช้เวลำและกระบวนกำรในกำร
คัดเลือกยำวนำน ส่งผลให้มีควำมเสี่ยงในด้ำนควำม
ล่ำช้ำของกำรอนุมัติโครงกำร 

ด ำเนินกำรบูรณำกำรร่วมกับสถำบัน
และสมำคมที่มีควำมเชี่ยวชำญและอยู่
ในอุตสำหกรรมและบริกำร เพ่ือช่วยใน
กำรพัฒนำโครงกำรและคัดเลือก
โครงกำรและผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพ 
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ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ไข/ ป้องกัน 
ควำมเสี่ยงขององค์กร 2. โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติและอำจจะต้องอำศัย

ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรซึ่งอำจใช้ระยะ
เวลำนำนกว่ำจะเห็นผลกระทบในวงกว้ำง 

ให้ค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญในกำร
พัฒนำโครงกำรและอำจใช้เครื่องมือ
หรือกระบวนกำรในกำรพิจำรณำเพ่ือลด
ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

 

10. งบประมาณ 

10.1  งบประมาณ ปี 2563 รวมทั้งหมด  50,000,000       บาท  

     10.1.1  รายละเอียดการใช้จ่าย จ าแนกตามกิจกรรม   

งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

กิจกรรม 1: กิจกรรมส่งเสริมและแสวงหำโครงกำร
นวัตกรรม 

- - - - 

1.1 ค่ำใช้สอย     
 1.1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก และค่ำพำหนะ     
 1.1.2 ค่ำเช่ำทรัพย์สิน     
 1.1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมสัมมนำ

และประชำสัมพันธ์โครงกำร 
    

 1.1.4 ค่ำใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่ำเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

1.2 งบจัดจ้ำงด ำเนินกำร     
 1.2.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร     
 1.2.2 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ     
1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุน     
กิจกรรม 2: กิจกรรมกำรสนับสนุนโครงกำร
นวัตกรรม 

    

1.1 ค่ำใช้สอย     
 1.1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก และค่ำพำหนะ     
 1.1.2 ค่ำเช่ำทรัพย์สิน     
 1.1.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมและ

สัมมนำ 
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งบด าเนินงาน จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 
จ านวนครั้ง 
/คน/วัน 

รวมจ านวนเงิน 

 1.1.4 ค่ำใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่ำเลี้ยงรับรอง 
เป็นต้น 

    

1.2 งบจัดจ้ำงด ำเนินกำร     
 1.2.1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร     
 1.2.2 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ     
1.3 งบสนับสนุน     
  1.3.1 เงินสนับสนุนโครงกำร 8 6.25  50.0000 

 
 
 



แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563                        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

NIA Covid-19  10/10 

 

 10.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน  

กิจกรรม 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - - 

1. พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ร่วมกับเครือข่ำยภำคีทั้งภำครัฐ
และเอกชน 

             

2. สนับสนุนโครงกำรนวัตกรรม 50.0000      25.00 25.00      
       (ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร) 

10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี)   

เร่ือง / โครงการ 
จ านวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

 
 

แหล่งเงิน 

วิธีการ 
เร่ิมต้น : ระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างฯ  

สิ้นสุด : ระบุระยะเวลาที่สัญญาจ้างฯ สิ้นสุด 

ขอบเขตงาน
จ้าง /

คุณลักษณะ
เฉพาะ 

ก าหนดระยะเวลาของ 
การจ้างด าเนินงาน 

งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับ 

งบประมาณ 
สะสม 

e-market e-bidding สอบราคา วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

มี ไม่มี ระยะเวลา รายป ี/เป็น
ประจ าทุกเดือน 

รวมงบประมาณ  - - - - - - - - - - - 

             
             

 


