รายงานการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติงานของ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โดยที่ในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน จาเป็นต้อง
มีพื้นฐานอยู่บนความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้ แต่เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ที่อาศัยพื้นฐานของการพึ่งพาต้นทุนแรงงานที่ต่าและทรัพยากรธรรมชาตินั้นค่อยๆ ลดลงและไม่สามารถพัฒนาเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ รวมทั้งนานาอารยประเทศได้เปลี่ยน
นโยบายเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาเทคโนโลยี และ
ทักษะการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ภายใต้การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ประกอบกับแนวทางหนึ่ง ที่เป็นปัจจัยสาคัญในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชาติ คือการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อให้มีนโยบาย
และมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทีเ่ ป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด สมควรจัดตั้งสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อ
ดาเนินภารกิจดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีภารกิจหลัก คือ การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ โดย
การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิ จเครือข่ายวิชาการอย่างมีบูร ณาการ อันจะนาไปสู่การสร้างให้เกิด “ระบบนิเวศ
นวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งนาไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่ง ขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีก าจัดตั้ง
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยกาหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อ
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการพัฒนานวัตกรรมของประเทศซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา หรือการต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์
(2) สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินทางวิชาการ รวมทั้งความต้องการพัฒนานวัตกรรมในด้าน
ต่างๆ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของเครือข่ายวิสาหกิจในสาขา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ อันก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่เข้มแข็ง
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(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
ด้านนวัตกรรม
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันก่อให้เกิดวัฒนธรรม
นวัตกรรม ทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กรและระดับ ประชาชน
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4 ผู้อานวยการ : (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
- นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักงานฯ
(5 พ.ย. 2557 – 14 ก.ค. 2558)
- นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อานวยการสานักงานฯ (15 ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน)
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (28 ตุลาคม 2557 – 27 ตุลาคม 2560)
คณะกรรมการ
1. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
5. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
6. นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์
7. นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา
8. นายเชิญพร เต็งอานวย
9. นายกลินท์ สารสิน
10. นายณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล
11. ผู้อานวยการสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การหมาชน)
1.6 โครงสร้างและอัตรากาลัง

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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อัตรากาลัง รวม 34 คน (ผู้บริหาร 1 คน และเจ้าหน้าที่ 33 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน) 316.7662 ล้านบาท
1.8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
"องค์กรนาในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม เพื่อความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ"
พันธกิจ
สนช. มีพันธกิจในการ "ดาเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ
และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน" ภายใต้การดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
ของประเทศ โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมและศักยภาพของนวัตกรรม ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
2. เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจอย่างบูรณาการ โดยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน
และเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรในการดาเนินงานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ อันจะนาไปสู่ การสร้างให้เกิด "ระบบ
นิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ" ขึ้นโดยเร็ว
3. สนับสนุนด้านวิชาการและการเงิน เพื่อช่วยการพัฒนาโครงการในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา
หรือการต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เ ชิง พาณิชย์ ได้แก่ การสนับ สนุนการจัดทาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ
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โครงการหรือโครงการนาร่ อง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริงเพื่อการวิเคราะห์และประเมินทางการตลาด
และการจัดทาแผนธุรกิจ เป็นต้น
4. สนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ การจัดการประชุมสัมมนา และการพัฒนาความใฝ่รู้
5. ส่งเสริมเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้น
ภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรมของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมในประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์กรนวัตกรรมและระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมได้คะแนน 4.9046 ซึ่งอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ มาก
โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ที่ได้คะแนน 5.0000 รองลงมาคือ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการได้คะแนน 4.8960 และมิติที่ 4 ด้าน
การพัฒนาองค์การ ได้คะแนน 4.5278 โดยสรุป สนช. มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ในคารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ตารางสรุป คะแนนผลการประเมิน การปฏิบั ติ งานตามคารั บรองการปฏิ บั ติง านของส านัก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลประเมินแยกตำมมิติ

น้ำหนัก ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

มิติที่ 1 ประสิทธิผลของกำรปฏิบตั ิงำน 60%

5.0000

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร
ประสิทธิภำพของ
มิติที่ 3
กำรปฏิบตั ิงำน
กำรก้ำกับดูแลกิจกำร
มิติที่ 4
และกำรพัฒนำองค์กำร
รวมทุกมิติ

10%

4.8960

3.0000

12%

5.0000

2.0000

18%

4.5278

1.0000

100%

4.9046

4.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรีย บเทีย บผลการประเมินรายปี ข องส านัก งานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์ก ารมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558
คะแนน พ.ศ.
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
รวม
2554
4.9500
3.0800
4.5000
3.5549
4.4479
2555
4.9213
3.6400
2.9940
3.6900
4.3542
2556
5.0000
4.6000
4.0740
2.4000
4.4311
2557
5.0000
4.1400
4.0769
2.9167
4.4709
2558
5.0000
4.8960
5.0000
4.5278
4.9046
5.0000

4.4479

4.3542

4.4311

4.4709

4.9046

2554

2555

2556

2557

2558

4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
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ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนตำมค้ำรับรองกำรปฏิบตั ิงำนของ
ส้ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ตัวชีวัดผลกำรปฏิบัติงำน

หน่ วยวัด น้ำหนั ก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้ำนประสิท ธิผลของกำรปฏิบัติงำน
1.1 จำนวนผลงำนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมที่
เรื่อง
ทดแทนกำรนำเข้ำเพือ่ กำรใช้ประโยชน์เชิง
รำชกำรหรือเชิงพำณิชย์
1.2 จำนวนผลงำนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมเพือ่ กำร ชุดโครงกำร
ใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิงพำณิชย์
1.3 จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจำกกำร สนับสนุน
รำย
โครงกำรนวัตกรรม
1.4 จำนวนโครงกำรนวัตกรรมที่เกิดจำกกิจกรรม
โครงกำร
ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม
มิติที่ 2 มิติด้ำนคุ ณภำพกำรให้บริกำร
2.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ระดับ
และพัฒนำกำรให้บริกำร
มิติที่ 3 มิติด้ำนประสิท ธิภำพของกำรปฏิบัติงำน
3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
ร้อยละ
3.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ออกสูต่ ลำด
ระดับ
เทียบกับจำนวนโครงกำรที่สนับสนุน
3.3 ระดับควำมสำเร็จของกำรติดตำมรำยงำน
ระดับ
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้เป็นไปตำมที่กำหนด
ในสัญญำรับทุนสนับสนุนโครงกำร
มิติที่ 4 มิติด้ำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์ กำร
4.1 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
ระดับ
4.2 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำน
ระดับ
ของหน่วยงำน
4.3 ระดับควำมสำเร็จในกำรยกร่ำง/ปรับปรุง
ระดับ
กฎระเบียบเพือ่ กำรปฏิบัติงำน
นำ้ หนักรวม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
3
4

5

ผลกำรด้ำเนิ น งำน
ผลกำร ค่ ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนิ น งำน ที่ ได้ ถ่วงน้ำหนั ก
5.0000
67.00
5.0000 1.0000

1

2

60
20

36

38

40

42

44

20

16

18

20

22

24

24.00

5.0000

1.0000

10

7

9

11

13

15

38.00

5.0000

0.5000

10

13

14

15

16

17

28.00

5.0000

0.5000

10
10

1

2

3

4

5

4.8960

4.8960
4.8960

0.4896

0.1500
0.2500

12
3
5

80
16

85
18

90
20

95
22

100
24

100.00
32.14

5.0000
5.0000
5.0000

4

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2000

18
10
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.3000
5.00

4.5278
4.3000
5.0000

0.4300
0.2500

3

1

2

3

4

5

4.50

4.5000

0.1350

100

ค่ ำคะแนนที่ ได้ 4.9046

3. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 60) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
 ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ทดแทนการนาเข้าเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงราชการหรือ
เชิงพาณิชย์ มีผลการดาเนินงานเท่ากับ 67 เรื่อง สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ 40 เรื่อง มีค่าคะแนนเท่ากับ
5.0000 โดยพิ จ ารณาจากโครงการนวั ต กรรมที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก สนช. ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาและกลัน่ กรองโครงการนวัตกรรม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรม
แห่งชาติ ตามกลไกการสนับสนุนของ สนช. และมีวัตถุดิบหรือกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์จากโครงการ ที่สามารถ
ทดแทนการนาเข้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักร หรือผลิตภัณ ฑ์จากต่างประเทศ จากการพิจารณาของอนุกรรมการ
พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม จานวน 9 ครั้ง
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 ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิ งสังคมหรือเชิงพาณิชย์ มีผ ลการ
ดาเนินงานเท่ากับ 24 ชุดโครงการ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ 20 ชุดโครงการ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.0000
โดยพิจารณาจากโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สนช. ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ตาม
กลไกการสนับ สนุนของ สนช. ซึ่ง ชุดโครงการจะเป็นการดาเนินงานพัฒ นานวัตกรรมในห่วงโซ่มู ลค่า (Value
Chain) ของอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพตามที่คณะกรรมการฯ กาหนด จากการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนรวม 107,637,404 บาท จากมูลค่าโครงการ
รวมทั้งสิ้น 549,204,078 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,503,399,244 บาท
 ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม มีจานวน 38 ราย สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ที่ 11 ราย คิดเป็นค่า คะแนนเท่ากับ 5.0000 โดยพิจารณาจากธุรกิจ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อพัฒ นาและ
ดาเนินธุรกิจจากโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนผ่านกลไกการสนับสนุนของ สนช.
 จานวนโครงการนวัตกรรมที่เกิดจากกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม มีจ านวน 28
โครงการ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ 15 โครงการ คิดเป็นค่าคะแนนเท่ากับ 5.0000 พิจารณาจากโครงการ
นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ผ่านกลไกของ สนช. โดยผู้รับการสนับสนุนจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมวัฒ นธรรมนวัตกรรมของ สนช. อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา การเข้าร่วมเครือข่ายนวั ตกรรม หรือ
นิทรรศการ
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.8960
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้มี การเสนอแนว
ทางการปรับ ปรุง ตามผลการประเมินความพึง พอใจของผู้รับ บริก าร ประจาปี พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และสาหรับการประเมินในปี พ.ศ.
2558 สนช. ได้มอบหมายให้ บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จากัด เป็น ผู้ประเมินภายนอก ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ รับบริก าร ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงวันที่ 10
กรกฎาคม - 10 กันยายน 2558 จากกลุ่มตัวอย่าง 556 ตัวอย่าง จากกิจกรรมบริการของ สนช. 4 โครงการ ได้แก่
1) โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และรายอุตสาหกรรม (รวม 8 โครงการ) 2) โครงการการจัดการนวัตกรรม
3) โครงการเครือข่ายนวัตกรรม (รวม 15 เครือข่าย) และ 4) โครงการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม ซึ่งจากการสารวจ
พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สนช. ในภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
89.48 คิ ดเป็น ค่า คะแนนเท่ า กั บ 4.8960 ซึ่ง ได้ เ สนอผลการประเมิ น ต่อ คณะกรรมการฯ เมื่ อการประชุ ม
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
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3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 12) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
ด้านการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน จากการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 6/2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.1 ที่ประชุมได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2558 ของสานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้อนุมัติกรอบวงเงินแผนการใช้จา่ ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน
316.77 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สนช. มีการเบิกจ่ายทั้งหมด 288.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 91.03 แต่ทั้ งนี้ เนื่องจากผลการดาเนินงานและผลผลิตของ สนช.เป็นไปตามเป้าหมาย จึงพิจารณาผลการ
เบิกจ่ายได้เป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.0000 ตามที่กาหนดเงื่อนไขการประเมินในคู่มือการประเมินผลฯ
ร้อยละของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ออกสู่ตลาดเทียบกับจานวนโครงการที่สนับสนุน เท่ากับ ร้อย
ละ 32.14 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ 20 มี ค่าคะแนนเท่ากับ 5.0000 พิจารณาจากจานวนโครงการ
นวัตกรรมที่ออกสู่ตลาด 27 ผลิตภัณฑ์ จากจานวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 จานวน 84 โครงการ (ย้อนหลัง 2 ปี)
ความสาเร็จของการติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการให้เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา
รับทุนสนับสนุนโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในสัญญารับทุนสนับสนุน จานวน 362 โครงการ จากจานวนทั้งหมด 398 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
90.90 และมีการจัดทารายงานสรุปผลการติดตาม ครบทั้ง 4 ไตรมาส และเสนอต่อคณะกรรมการฯ และ สตง. มี
ค่าคะแนนตัวชี้วัดเท่ากับ 5.0000
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้าหนักร้อยละ 18) ค่าคะแนนที่ได้
4.5278
ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ (น้าหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.3000
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ อย่างมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า
องค์การสามารถเติบ โตอย่างยั่ง ยืน ได้รับ การวางรากฐานให้ มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะ
สั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสาคัญ กับ การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบ าลและการกากั บดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส่งเสริม ให้มีก ารก ากับ ดูแลที่ ดี และการสนับ สนุนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
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จาแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
น้าหนัก
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
2
ภายในเวลาที่กาหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การมหาชน
1.75
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน
0.5
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.75
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดย
2
คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการ
1
ปฏิบัติหน้าทีก่ รรมการ
คะแนนรวม
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ผลประเมิน
2.0000
4.4286
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

5.0000
4.3000

ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 4.3000 คะแนน
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานประจาปี ภายในเวลาที่กาหนด
5.0
4.0
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ

3.0

2.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดาเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส

1.0
0.0

1.3 การรายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลองค์การมหาชน

1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน
- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุท ธศาสตร์และแผนปฏิบัติง านประจ าปี เมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2557
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- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ
องค์การมหาชนที่สาคัญอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส โดยในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่
สาคัญ ได้จัดทาแผนงานประจาปีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สาคัญ ดังนี้
- การพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากลของ
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงาน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร
และการติดตามผลการประเมินผล มีรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จานวน 4 ครั้ง ได้แก่ ไตรมาส
ที่ 1 ครั้งที่ 1/58 วันที่ 22 มกราคม 2558 ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 3/58 วันที่ 21 เมษายน 2558 ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่
7/58 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และไตรมาส 4 ครั้งที่ 10/58 วันที่ 29 กันยายน 2558
- การพิจารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ต่อคณะกรรมการ จานวน 4
ครั้ง ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1/58 วันที่ 22 มกราคม 2558 ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 3/58 วันที่ 21 เมษายน 2558
ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 7/58 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และไตรมาส 4 ครั้งที่ 10/58 วันที่ 29 กันยายน 2558
- การพิ จ ารณาแผนและการรายงานผลการบริ หารความเสี่ย ง โดยการวิเ คราะห์
ความเสี่ยง (ระบุโ อกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับ ความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการทางาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายงานผลต่อคณะกรรมการจานวน 1 ครั้ง เป็นการรายงานความก้าวหน้าในการจัดทาแผนการบริหารความ
เสี่ยง ต่อคณะกรรมการ เมื่อการประชุมครั้งที่ 10/58 วันที่ 29 กันยายน 2558
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการ
จานวน 4 ครั้ง ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1/58 วันที่ 22 มกราคม 2558 ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 3/58 วันที่ 21
เมษายน 2558 ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 7/58 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และไตรมาส 4 ครั้งที่ 10/58 วันที่ 29
กันยายน 2558
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อคณะกรรมการ
จานวน 4 ครั้ง ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1/58 วันที่ 22 มกราคม 2558 ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 3/58 วันที่ 21
เมษายน 2558 ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 7/58 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และไตรมาส 4 ครั้งที่ 10/58 วันที่ 29
กันยายน 2558
- การพิ จารณารายงานด้านการเงิน มี การวิเ คราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมายพร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการจานวน 9 ครั้ง
- การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก มีการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมายพร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมการจานวน 5 ครั้ง
- การส่งรายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลักแก่รัฐมนตรีที่กากับ
ดูแลองค์การมหาชน มีการส่งรายงานผลการดาเนินงานการเงินและด้านภารกิจหลักแก่รั ฐมนตรีที่กากับดูแล
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องค์ก ารมหาชน 2 ครั้ง นาเสนอรายงานการดาเนินโครงการคูป องนวัตกรรมเพื่อ ยกระดั บ และพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของ SMEs ไทย ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และการ
นาเสนอรายงานประจาปี ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
- การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารให้ความสาคัญแก่การ
เข้าประชุม โดยจานวนครั้งของการประชุม ทั้งหมด 13 ครั้งมีการประชุมที่ มีจานวนคณะกรรมการมาเข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในรายงานประจาปี หรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
ดังนี้
- มี ก ารจัดท ารายงานการวิเ คราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิ จ หลัก ของ
องค์กร มีข้อมูลคาอธิบายและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ พร้อม
ทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
- มี ข้อมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย งบดุล และงบกาไร
ขาดทุน แต่ยังขาดงบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มี ข้อมู ลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย
1) อายุ 2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทางาน 4) ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
นอกเหนือจากในองค์การมหาชน ครบถ้วน
- มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
- มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ ครบถ้วนทุก
คณะในรายงานประจาปี
- มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาของ
องค์การมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ ความเสี่ยงสาคัญของ
องค์กร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา 3) คาอธิบายภาพรวมการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 4) ข้อมูลเชิงสถิติและคาอธิบายภาพรวมแผน
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรในระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า
- มีข้อมูลที่สาคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่
สาคัญครบถ้วนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจาปี 2) โครงการ
ลงทุนที่สาคัญ 3) การจัดซื้อจัดจ้าง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การ โดย
ผู้บ ริหาร 5) การปฏิบัติง านตามนโยบายรัฐ 6) แผนงานที่ส าคัญ 7) นโยบายการ
ก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี 8) ผลการปฏิ บัติ ง านทั้ ง การเงิ น และภารกิ จ หลั ก และ
9) ข้อบังคับและ/ หรือระเบียบขององค์การมหาชน ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน
- สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การดูงาน/เยี่ยมชมโครงการนวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับภารกิจ
หลักของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจานวนคณะกรรมการที่
เข้าร่วมกิจกรรม และมีการจัดทาสรุปผลจากการศึกษาดูงาน แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน (น้าหนักร้อยละ 5) มีค่าคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 85.64 คิดเป็นค่าคะแนนเท่ากับ 5.0000 มีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน
ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส (Transparency)
93.07
ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด (Accountability)
87.61
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
98.58
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
72.06
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)
69.20
คะแนน ITA
85.64
การยกร่าง/ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติงาน (น้าหนักร้อยละ 3) ค่าคะแนนที่ได้ 4.5000
โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบในการยกร่าง/แก้ไขกฏระเบียบ ข้อบังคับของ สนช.
ซึ่งคณะทางานนาเสนอกฏระเบียบ ข้อบังคับเพื่อการปฏิบัติงานของ สนช. ต่อคณะอนุกรรรมการพิจารณายกร่าง
ระเบียบและข้อบังคับ และคณะอนุกรรรมการพิจารณายกร่างระเบียบและข้อบังคับนาเสนอกฏระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อการปฏิบัติงานของ สนช. ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบและลงนามประกาศใช้ มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามระเบียบและข้อบังคับที่ยกร่าง/ปรับปรุง และมีรายงานความก้าวหน้า
และสรุปปัญหา อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะของการดาเนินงานต่อผู้อานวยการแล้ว แต่อยู่ระหว่างการนาเสนอ
คณะกรรมการบริห าร (โดยนามารายงานคณะกรรมการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คือในการประชุมครั้ง ที่
11/2558 วันที่ 27 ตุลาคม 2558)

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดี ขององค์การมหาชน
1) สนช. มีก ารดาเนินการส่ง เสริมโครงการนวัตกรรมที่ ห ลากหลายและต่อเนื่อง มีความชัดเจน
สามารถสนับสนุนทุนได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสามารถดาเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายมากทั้งหมด
2) สนช. มีการนาผลของการสารวจความพึงพอใจที่ได้รับมาพัฒนาการให้บริการได้เป็นอย่างดี
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3) มีกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
สามารถพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมได้เ พิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในการดาเนินงานด้านอื่นๆ มีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและอานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
4) มีรูปแบบการจัดเก็ บข้อมูลที่เ ป็นระบบ ทั้งในส่วนของผลการดาเนินงานตัวชี้วัด และหลักฐาน
ประกอบ รวมไปถึงผลการดาเนินงานอื่นๆ ที่เป็นงานตามภารกิจขององค์กร การจัดเตรียมข้อมูลประกอบตัวชี้วัด
ขององค์การมหาชนมีความเป็นระเบียบ สืบค้นได้ง่ายและมีความสมบูรณ์ต่อการซักถามในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด
ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
5) การรายงานผลของ สนช. จะรายงานข้อมูล ตามผลการดาเนินงานที่แท้ จริง ไม่มีก ารบิดเบือน
ข้อมูล เพื่อหวังผลในการกาหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณต่อไป

5. ข้อสังเกตเพือ่ การปรับปรุง
1) สนช.ควรกาหนดตัวชี้วัดที่มี นิยามการวัดผลเช่นเดียวกั บกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นตัวชี้วัดร่วม ที่สามารถวัดผลในภารกิจเดียวกัน ซึ่งสามารถรวมผลการดาเนินงานในภาพของกระทรวงได้
2) สนช.ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีสากล หรือการ Ranking อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล
3) สนช. ควรดาเนินการทบทวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมา และท าการแก้ไขเพื่อ ปรับปรุง
เร่งรัดให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานของการเบิกจ่าย
งบประมาณ พบว่า สนช.มีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง
………………………………….

