รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
โดยที่ในระบบเศรษฐกิจยุคใหมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน จําเปนตอง
มีพื้นฐานอยูบนความสามารถที่จะแขงขันในตลาดโลกได แตเนื่องจากความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ที่อาศัยพื้นฐานของการพึ่งพาตนทุนแรงงานที่ต่ําและทรัพยากรธรรมชาตินั้นคอยๆ ลดลงและไมสามารถพัฒนาเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแขงขันในตลาดโลกใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได รวมทั้งนานาอารยประเทศไดเปลี่ยน
นโยบายเปนการสรางความไดเปรียบเชิงแขงขันที่เกิดจากการพัฒนาองคความรูใหมๆ การพัฒนาเทคโนโลยี และ
ทักษะการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ จึงเปนปจจัยหลักในการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ภายใตการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ประกอบกับแนวทางหนึ่ง ที่เปนปจจัยสําคัญในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของชาติ คือการพัฒนาความสามารถดานนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อใหมีนโยบาย
และมาตรการชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทีเ่ ปนระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด สมควรจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชนเพื่อ
ดําเนินภารกิจดังกลาวตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีภารกิจหลัก คือ การยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศ เพื่อพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร โดย
การเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิ จเครือขายวิชาการอยางมีบูร ณาการ อั นจะนําไปสูการสรางใหเกิด “ระบบนิเวศ
นวัตกรรมแหงชาติ” ซึ่ งนําไปสู การยกระดับศักยภาพการแขง ขันเพื่อสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนใหแก
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรื อ สนช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีก าจัดตั้ง
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
(1) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการพัฒนานวัตกรรมของประเทศซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา หรือการตอยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสูเชิงพาณิชย
(2) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และประเมินทางวิชาการ รวมทั้งความตองการพัฒนานวัตกรรมในดาน
ตางๆ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศตอคณะรัฐมนตรี
(3) สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถดานนวัตกรรมของเครือขายวิสาหกิจในสาขา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร อันกอใหเกิดระบบนวัตกรรมแหงชาติที่เขมแข็ง
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(4) สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
ดานนวัตกรรม
(5) สงเสริมและสนับสนุนเพื่อสรางความตื่นตัวดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันกอใหเกิดวัฒนธรรม
นวัตกรรม ทั้งในระดับผูประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองคกรและระดับประชาชน
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ผูอํานวยการ : นายศุภชัย หลอโลหการ
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2557)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คณะกรรมการ

ตําแหนง

นายพรชัย รุจปิ ระภา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
นางสุมลมาลย กัลยาศิริ
นายเพชร โอสถานุเคราะห
นายสุรช ล่าํ ซํา
ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง
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อัตรากําลัง รวม 38 คน (ผูบริหาร 2 คน เจาหนาที่ 32 คน ลูกจาง 4 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 426.18 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
"องคกรนําในการสงเสริมและสรางความเขมแข็งดานนวัตกรรม เพื่อความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ"
พันธกิจ
สนช. มีพันธกิจในการ "ดําเนินกิจกรรมเพื่อเรงรัดใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ
และภาคสังคมโดยรวมอยางเปนระบบและยั่งยืน" ภายใตการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
1. ยกระดับความสามารถดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร
ของประเทศ โดยการวิเคราะหและประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมและศักยภาพของนวัตกรรม ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีที่กาวหนา และพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
2. เชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจอยางบูรณาการ โดยใหการสนับสนุนทั้งทางดานวิชาการและการเงิน
และเปนหุนสวนพันธมิตรในการดําเนินงานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ อันจะนําไปสูการสรางใหเกิด "ระบบ
นิเวศนวัตกรรมแหงชาติ" ขึ้นโดยเร็ว
3. สนับสนุนดานวิชาการและการเงิน เพื่อชวยการพัฒนาโครงการในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา
หรื อ การตอ ยอดจากงานวิจัยและสิ่ งประดิษฐสู เ ชิง พาณิชย ไดแก การสนับ สนุนการจั ดทําผลิ ตภัณฑ ตนแบบ
โครงการหรือโครงการนํารอง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริงเพื่อการวิเคราะหและประเมินทางการตลาด
และการจัดทําแผนธุรกิจ เปนตน
4. สนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถดานเทคนิคและการบริหารจัดการ ไดแก การจัดจาง
ผูเชี่ยวชาญ การจัดการประชุมสัมมนา และการพัฒนาความใฝรู
5. สงเสริมเพื่อสรางความตื่นตัวดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้น
ภายในประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อยกระดับนวัตกรรมของประเทศ
2. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมในประเทศ
3. สงเสริมและสนับสนุนการสรางองคกรนวัตกรรมและระบบนวัตกรรมแหงชาติ
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2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารั บรองการปฏิบั ติงานของสํานักงานนวัตกรรมแห งชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวมไดคะแนน 4.4709 ซึ่งอยูในระดับดีกวาเปาหมายที่กําหนดไวมาก
โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ที่ไดคะแนน 5.0000 มิติที่ 2 ดานคุณภาพ
การใหบริการไดคะแนน 4.1400 สําหรับผลการปฏิบัติงานมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน
4.0769 และ มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 2.9167 โดยสรุป สนช. มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
สูงกวาเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ตารางสรุป คะแนนผลการประเมิ นการปฏิบั ติ งานตามคํา รั บรองการปฏิ บั ติง านของสํ า นัก งาน
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

มิติที่ 1

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน

60%

5.0000
4.0000

มิติที่ 2

คุณภาพการใหบริการ

มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

13%

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองคการ

15%

รวมทุกมิติ

10%

4.1400
3.0000
4.0769
2.0000
2.9167
1.0000

98%

4.4709

มิติที 1

มิติที 2

มิติที 3

มิติที 4 รวมทุกมิติ

2.2 ตารางเปรีย บเทีย บผลการประเมิ นรายป ข องสํ า นัก งานนวัตกรรมแหงชาติ (องคก ารมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557
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
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3
4

5

60
20

ตัวชี้วัดการบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน ที่ได ถวงน้ําหนัก
5.0000
5.0000

1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Program) ในความริเริ่มของคณะกรรมการ
นวัตกรรมแหงชาติ/นโยบายรัฐบาลที่พัฒนาและสนับสนุน
1.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรดานอาหาร “นวัตกรรมครัว
ไทยสูค รัวโลก”

ระดับ

2

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.1020

1.1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร “นวัตกรรมเกษตรอินทรีย”

ระดับ

2

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.1020

1.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร “นวัตกรรมวัสดุชีวภาพ”
1.1.4 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร “นวัตกรรมชีวการแพทย”

ระดับ

2

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.1020

ระดับ

2

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.1020

1.1.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร “นวัตกรรมพลังงานทดแทน”

ระดับ

2

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.1020

โครงการ

10

20

25

30

35

40

41

5.0000

0.5102

1.2 จํานวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งของ
SMEs ไทย เพื่อ เขาสู AEC

40

ตัวชี้วัดการบรรลุผลตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง

5.0000

1.3 ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
นวัตกรรม Food Innovation Zone (area based
innovation)

ระดับ

20

1

2

3

4

5

5

5.0000

1.0204

1.4 จํานวนธุรกิจใหมทเี่ กิดจากการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม

ราย

15

4

5

6

7

8

11

5.0000

0.7653

โครงการ

5

6

8

10

12

14

15

5.0000

0.2551

1.5 จํานวนโครงการนวัตกรรมที่เกิดจากกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมนวัตกรรม
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ

10

4.1400

2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจ
เพื่อพัฒนาการใหบริการ

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.2041

2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ

รอยละ

5

70

75

80

85

90

86.40

4.2800

0.2184

3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน

รอยละ

13
3

80

85

90

95

100

51.32

1.0000

0.0306

3.2 รอยละของรายไดของสํานักงานฯ ตองบประมาณที่ไดรับ

รอยละ

4

1.44

1.47

1.50

1.53

1.56

1.93

5.0000

0.2041

3.3 สัดสวนของมูลคางบลงทุนจากภาคเอกชนเปรียบเทียบ
งบสนับสนุน (เทา)

รอยละ

6

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

26.17

5.0000

0.3061

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ

4.0769

15

2.9167

4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ*

ระดับ

8

1

2

3

4

5

2.72

2.7188

0.2219

4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคคล

ระดับ

2

1

-

3

-

5

1

1.0000

0.0204

ระดับ

5

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.2041

น้ําหนักรวม

98

คาคะแนนที่ได 4.4709

หมายเหตุ : * อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชนและองคกรรูปแบบอื่นในกํากับของราชการฝายบริหารที่มิใชสวนราชการ
ในการประชุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหยกเลิก ตัวชี้วัดยอยที่ 2.1 ของตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ซึ่ง
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เกี่ยวกับการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม เนื่องจากมีการแตงตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติชุดใหม จึงไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเงื่อนไขของการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติได โดยตัดตัวชี้วัดยอยดังกลาว(น้ําหนักรอยละ 2)
ออกจากคํารับรอง ฯ

1. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนทีไ่ ด 5.0000
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สนช. สวนใหญเปนตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธที่มีความครอบคลุม
วัตถุประสงคการจัดตั้งและพันธกิจ ดังนี้
3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล: ตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุน
และความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน มีการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในลักษณะของเศรษฐกิจสรางสรรค (Innovative Economy) เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Program) ในความริเริ่มของคณะกรรมการ
นวัตกรรมแหงชาติ/นโยบายรัฐบาลที่พัฒนาและสนับสนุน ซึ่งประกอบดวย 5 โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร
ซึ่งทุกโครงการยอย ไดดําเนินการแลวเสร็จตามขั้นตอนที่กําหนดไว คือ ไดจัดทํารายงานผลการประเมิ นความ
เปนไปไดทางเทคโนโลยีและความคุมคาในการลงทุนตอคณะกรรมการฯ และนําเสนอรูปแบบและขอเสนอแนะใน
การดําเนินงานสําหรับโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรในระดับกระทรวง โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน
ดังนี้
1) โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรดานอาหาร “นวัตกรรมครัวไทยสูครัวโลก”
สนช.ไดอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรฯ “นวัตกรรมครัวไทยสูครัวโลก”
จํานวน 7 โครงการ ไดแก
(1.1) โครงการนวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย: ตํารับผัดกะเพรา น้ํายําพริกเผา และกะป
(1.2) โครงการ Ou: นวัตกรรมเครื่องดื่มประจําชาติไทยสูสากล
(1.3) โครงการนวัตกรรมอาหารไทยประยุกต : อาหารไทยภาคกลาง
(1.4) โครงการนวัตกรรมอาหารไทยประยุกต : อาหารไทยภาคใต
(1.5) โครงการ Re-Snack: อาหารวางสําหรับผูปวยโรคไต
(1.6) โครงการ Rena-Meal: อาหารแชแข็งสําหรับผูปวยโรคไต
(1.7) โครงการ Weight Watcher: อาหารไทยพรอมรับประทานสํ าหรับผูที่ตองการควบคุม
น้ําหนัก
2) โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร “นวัตกรรมเกษตรอินทรีย”
สนช.ไดอ นุมั ติการสนับ สนุนโครงการนวัตกรรมเชิง ยุทธศาสตรฯ “นวัตกรรมเกษตรอิ นทรีย”
จํานวน 6 โครงการ ไดแก
(2.1) โครงการ “KENGZAP” ระบบการเลี้ยงปลาหมอไทยอินทรียเชิงพาณิชย
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(2.2) โครงการ “แทนรักษ” ขาวกาบาอินทรียพรอมทานชนิดซินไบโอติก
(2.3) โครงการ Thick Maoberry Juice: เครื่องดื่มฟงกชันอินทรียเสริมใยอาหารจากวุนเมล็ดแมงลัก
(2.4) โครงการ ลํา ลํา: ซอสพริกอินทรียที่มีไลโคพีนสูง ระยะที่ 2
(2.5) โครงการ ชีวาดี: น้ําหวานดอกมะพราวอินทรีย ระยะที่ 2
(2.6) โครงการ ศศิ: ชุดเวชสําอางเพื่อความออนเยาวจากสารสกัดมะขามปอมและสมอไทย
3) โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร “นวัตกรรมวัสดุชีวภาพ”
สนช.ไดอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรฯ “นวัตกรรมวัสดุชีวภาพ”จํานวน
6 โครงการ ไดแก
(3.1) โครงการ โคโคบอรด: ผลิตภัณฑทดแทนไมจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
(3.2) โครงการตนแบบบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพชนิดผนังบาง ระยะที่ 1
(3.3) โครงการ เฮมพไทย: พรมจากยางพาราและกัญชงสําหรับยานยนตและการตกแตง
(3.4) โครงการ “Texio” กระบวนการผลิตเสนใยยาว และผลิตภัณฑสิ่งทอจากเสนใยชีวภาพ
พอลิแลคไทดในเชิงพาณิชย ระยะที่ 2
(3.5) โครงการนํารองการใชถุงพลาสติกชีวภาพในรานภูฟาผสมผสาน
(3.6) โครงการ “คามินโน” เสื้อผากีฬาอเนกประสงคจากเสนใยนุน
4) โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร “นวัตกรรมชีวการแพทย”
สนช.ไดอ นุมั ติก ารสนับ สนุนโครงการนวัตกรรมเชิง ยุท ธศาสตร ฯ “นวัตกรรมชีวการแพทย”
จํานวน 12 โครงการ ไดแก
(4.1) MiniSure อุปกรณผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือแบบแผลเล็ก
(4.2) “SENSIBLETAB” หุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน ระยะที่ 2
(4.3) เครื่องรักษาบาดแผลดวยแรงดันสุญญากาศสําหรับแผลเปดชนิดเฉียบพลันและแผลเรื้อรัง
(4.4) ระบบหองปฏิบัติการทางการแพทยแบบอัตโนมัติ
(4.5) โครงการวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปลองกระดูกหรือหมอนรองกระดูกสันหลัง
(4.6) โครงการนาฬิกาสุขภาพเวลโลกราฟ
(4.7) โครงการแผนปดแผลไนตริกออกไซดสําหรับแผลเบาหวาน
(4.8) โครงการ AutoMODS: ระบบการตรวจหาเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวตอยา
(4.9) ครงการเครื่องชวยฟงแบบลําโพงในชองหูขนาดไมโคร
(4.10) โครงการแผนโลหะดามและสกรูตรึงกระดูกใบหนาขนาดเล็ก
(4.11) โครงการ N&N : เครื่องใหความอบอุนทารกแรกเกิดแบบกึ่งอัตโนมัติ
(4.12) โครงการ N&N : เครื่องสองไฟรักษาทารกตัวเหลืองแบบรวดเร็ว
5) โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร “นวัตกรรมพลังงานทดแทน”
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สนช.ไดอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรฯ “นวัตกรรมพลังงานทดแทน”
จํานวน 5 โครงการ ไดแก
(5.1) โครงการ AES: ระบบทําความสะอาดกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหที่อุณหภูมิสูงโดยใชชุด
กรองเซรามิก
(5.2) โครงการ BIO COAL: เครื่องผลิตชีวมวลความรอนสูง
(5.3) โครงการ ระบบผลิ ต พลั ง งานทดแทนร ว มขนาดเล็ ก สํ า หรั บ ชุม ชนตน แบบสํ าหรั บ
เสริมสรางความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต
(5.4) K-MAN 1: ระบบควบคุมการทางานโรงไฟฟาแกสซิฟเคชั่นชีวมวลแบบอัตโนมัติ
(5.5) เตาผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหจากขยะชุมชนและชีวมวลแบบมัลติเบด
 การสรางเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนา SMEs ของรัฐบาล โดยพิจารณาจากโครงการ
นวัตกรรมที่ไดรับการสนับสนุนตาม กลไกการสนับสนุนของ สนช. และเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาโครงการ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเขาสู AEC ของ สนช. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการอนุมัติการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมจากคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม จํานวน 90 โครงการ และมีโครงการที่
อยูในเกณฑการพิจารณาโครงการนวัตกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งของ SMEs ไทย เพื่อ เขาสู AEC จํานวน 41
โครงการ ดังนี้
(1) โครงการ KENGZAP: ระบบการเลี้ยงปลาหมอไทยอินทรียเชิงพาณิชย
(2) โครงการ โคโคบอรด: ผลิตภัณฑทดแทนไมจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
(3) โครงการ แทนรักษ: ขาวกาบาอินทรียพรอมทานชนิดซินไบโอติก
(4) โครงการ AES: ระบบทําความสะอาดกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหที่อุณหภูมิสงู โดยใชชุดกรองเซรามิก
(5) โครงการ Green Rubber: ระบบแปรรูปขยะยางรถยนตแบบเสริมใยเหล็กเปนน้ํามันและผง
คารบอน
(6) โครงการ โรงนาเกษตรอุตสาหกรรม: ระบบปลูกขาวและจัดการของเสียแบบครบวงจร
(7) โครงการ CEP: รถบริการกําจัดซากสัตว
(8) โครงการ SensibleTab: หุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน ระยะที่ 2
(9) โครงการ MiniSure: อุปกรณผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือแบบแผลเล็ก ระยะที่ 3
(10) โครงการ ลํา ลํา: ซอสพริกอินทรียที่มีไลโคพีนสูง ระยะที่ 2
(11) โครงการตนแบบระบบผลิตพลังงานสะอาดรวมขนาดเล็กสําหรับชุมชนสําหรับเสริมสราง
ความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต
(12) โครงการ ShareHerb.com: เครือขายสังคมออนไลนเพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรและ
การแพทยทางเลือก
(13) โครงการเครื่องทําไอศกรีมเจลาโต 30 วิ
(14) โครงการ Cover Charger: อุปกรณอัดประจุไฟฟาแบตเตอรี่เซลลแหงประสิทธิภาพสูง
(15) โครงการ THUNYA: กังหันลมอัดอากาศเพื่อกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
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(16) โครงการชีวาดี : น้ําหวานดอกมะพราวอินทรีย ระยะที่ 2
(17) โครงการ Re-Snack: อาหารวางสําหรับผูปวยโรคไต
(18) โครงการ เฮมพไทย: พรมจากยางพาราและกัญชงสําหรับยานยนตและการตกแตง
(19) โครงการ KiwaNature: สีพิกเมนทคุณภาพสูงจากพืชธรรมชาติ
(20) โครงการเตาผลิตกาซเชื้อเพลิงสังเคราะหจากขยะชุมชนและชีวมวลแบบมัลติเบด
(21) โครงการ K-MAN 1: ระบบควบคุมการทํางานโรงไฟฟาแกสซิฟเคชั่นชีวมวลแบบอัตโนมัติ
(22) โครงการ MAC: ชุดอุปกรณจายพลังงานสําหรับสตารทเครื่องยนต
(23) โครงการ SHC: แอรโซลาไฮบริดชิลเลอรประหยัดพลังงานไฟฟา
(24) โครงการ Toffy Map Engine: โปรแกรมแปลงขอมูลภูมิสารสนเทศเปนแผนภาพที่เขาใจงาย
(25) โครงการ SignNext: ระบบจัดการเนื้อหาบนสื่อ Digital Signage ดวยเทคโนโลยีคลาวด
(26) โครงการ Sticgo: แอพพลิเคชันแตงภาพพรอมแชรดวยสติ๊กเกอรแบบอางอิงพื้นที่
(27) โครงการ I Green Thai: ระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกสไรสารเคมี
(28) โครงการ G-PALCENTO: พาเลทจากเศษกระดาษเหลือทิ้ง
(29) โครงการเครื่องรักษาบาดแผลดวยแรงดันสุญญากาศสําหรับแผลเปดชนิดเฉียบพลันและแผลเรื้อรัง
(30) โครงการระบบหองปฏิบัติการทางการแพทยแบบอัตโนมัติ
(31) โครงการวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปลองกระดูกหรือหมอนรองกระดูกสันหลัง
(32) โครงการนาฬิกาสุขภาพเวลโลกราฟ
(33) โครงการแผนปดแผลไนตริกออกไซดสําหรับแผลเบาหวาน
(34) โครงการ AutoMODS: ระบบการตรวจหาเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวตอยา
(35) โครงการเครื่องชวยฟงแบบลําโพงในชองหูขนาดไมโคร
(36) โครงการแผนโลหะดามและสกรูตรึงกระดูกใบหนาขนาดเล็ก
(37) โครงการ N&N : เครื่องใหความอบอุนทารกแรกเกิดแบบกึ่งอัตโนมัติ
(38) โครงการ N&N : เครื่องสองไฟรักษาทารกตัวเหลืองแบบรวดเร็ว
(39) โครงการ SenzE V3.0: Mobile Application สําหรับสื่อสารทางไกลกับผูปวยอัมพาต
(40) โครงการระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบอาหารไทย (พริก) ครบวงจร
(41) โครงการระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบอาหารไทย (กะเพรา)
ครบวงจร
3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
 ดานการสงเสริม สนับสนุน และดําเนินการพัฒนานวัตกรรมของประเทศซึ่งรวมถึงการ
พัฒนาโครงการนวัตกรรมในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา หรือการตอยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสูเชิง
พาณิชย
ใดยในป 2557 สนช.ไดจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม Food Innovation zone ซึ่งใน
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ปงบประมาณ 2556 – 2557 คือ พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมดานอาหารในเขตภาคเหนือ โดย สนช.ไดจัดทํารายงาน
ศึก ษาความเป นไปไดของการจั ดตั้ง พื้ นที่ เ ศรษฐกิ จ นวั ตกรรม พร อ มระบุ ผู เ ขาร วมบู ร ณาการเพื่ อ จั ดตั้ง พื้ น ที่
เศรษฐกิจนวัตกรรม และไดจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม (FIZ) โดยมีสํานักงานชั่วคราวอยู ณ
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับหนวยงานที่
เกี่ ยวขอ ง ไดแก การรวมมือ กั บสภาอุ ตสาหกรรมฯ จั งหวัดเชียงใหม ในการจั ดตั้ง ศูนยป ระสานงานโครงการ
Northern Thailand Food Valley ซึ่งเปนศูนยประสานงานของภาคเอกชน ทําสัญญาการสนับสนุนโครงการ
จัดตั้งศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และจัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่องความรวมมือในโครงการ “การจัดการระบบอาหารปลอดภัยในระดับแปลงผลิต” โดยในชวงการดําเนินงานใน
ป 2557 สนช. ไดอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม จํานวน
5 โครงการ คือ
(1) โครงการ BioLife นวัตกรรมการแปรรูปขาวไรซเบอรรี่มูลคาสูงครบวงจร
(2) โครงการเครื่องผลิตไอศกรีม 30 วินาที
(3) โครงการ ลํา ลํา: ซอสพริกอินทรียที่มีไลโคพีนสูง ระยะที่ 2
(4) โครงการ iRice: ขาวกลองลืมผัวอบกรอบพรอมทาน
(5) โครงการ “Retort Box” เครื่องฆาเชื้ออาหารระบบพนน้ําในอุตสาหกรรมครัวเรือน
 ดา นการส งเสริม และสนับสนุ นเพื่อสรา งความตื่นตัวดา นนวัตกรรมและเทคโนโลยี อั น
กอใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม ทั้งในระดับผูประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองคกรและระดับประชาชน โดย
พิจารณาจากธุร กิจใหม ที่เกิดจากการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม ในป 2557 สนช.มี การอนุมัติการสนับสนุน
โครงการนวัตกรรมจากคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม จํานวน 90 โครงการ และมี
โครงการนวัตกรรมที่กอใหเกิดธุรกิจใหมตามเงื่อนไขของ สนช. จํานวน 11 โครงการ สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว
8 ราย โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) โครงการ Green Rubber: ระบบแปรรูปขยะยางรถยนตแบบเสริมใยเหล็กเปนน้ํามันและผง
คารบอน
(2) โครงการ BIO COAL: เครื่องผลิตชีวมวลความรอนสูง
(3) โครงการ ShareHerb.com: เครือขายสังคมออนไลนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรและ
การแพทยทางเลือก
(4) โครงการระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบอาหารไทย (พริก) ครบวงจร
(5) โครงการระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบอาหารไทย (กะเพรา) ครบวงจร
(6) โครงการ Beauty S: อาหารเสริมที่ตรงกับไลฟสไตลของสุภาพสตรี
(7) โครงการ K-MAN 1: ระบบควบคุมการทํางานโรงไฟฟาแกสซิฟเคชั่นชีวมวลแบบอัตโนมัติ
(8) โครงการ MAC: ชุดอุปกรณจายพลังงานสําหรับสตารทเครื่องยนต
(9) โครงการ Business Pro: ระบบประเมินและพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร
(10) โครงการ Sticgo: แอพพลิเคชันแตงภาพพรอมแชรดวยสติ๊กเกอรแบบอางอิงพื้นที่
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(11) โครงการเครื่องชวยฟงแบบลําโพงในชองหูขนาดไมโคร
 โครงการนวัตกรรมที่เกิดจากกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม ที่ไดรับ การสนับสนุน
ผานกลไกการสนับสนุนของ สนช. และเปนโครงการทีต่ อเนื่องมาจากกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ผา นมา
ของ สนช. อาทิ การอบรม/สั มมนา การเขารวมเครือขายนวัตกรรม รางวัลนวัตกรรม หรือนิทรรศการ โดยใน
ปง บประมาณ พ.ศ. 2557 มีก ารอนุมัติก ารสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจากคณะอนุก รรมการพิ จารณาและ
กลั่นกรองโครงการนวัตกรรม จํานวน 90 โครงการ และมีโครงการนวัตกรรมที่เกิดจากกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
นวัตกรรมตามเงื่อนไขของ สนช. จํานวน 15 โครงการ ดังนี้
ลําดับที่
โครงการ
1
โครงการ โคโคบอรด: ผลิตภัณฑทดแทนไมจากวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตร ของบริษัท โคโคบอรด จํากัด
2
“KENGZAP : ระบบการเลี้ยงปลาหมอไทยอินทรียเ ชิง
พาณิชย” ของรานสกลปลาหมอไทย
3
โครงการ Green Rubber: ระบบแปรรูปขยะยางรถยนต
แบบเสริมใยเหล็กเปนน้ํามันและผงคารบอน
ของบริษัท กรีน รับเบอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
4
โครงการ Sensible Tab: หุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพ
การเคลื่อนไหวแขน ระยะที่ 2 ของบริษัท ทีเอ็มจีไอ จํากัด
5
โครงการ Mini Sure: อุปกรณผาตัดโรคพังผืดกดรัด
เสนประสาทขอมือแบบแผลเล็ก ระยะที่ 3
ของบริษัท เซอรจิคอล อินโนเวชัน เฮลธแคร จํากัด
6
โครงการ ลํา ลํา: ซอสพริกอินทรียที่มีไลโคพีนสูง
ระยะที่ 2 ของบริษัท ชิตา ออรแกนิค ฟูดส จํากัด
7
โครงการ “นาส: น้ําหวานกลวยเขมขน
ของบริษัท ศิริวานิช (เอส แอนด ดับเบิลยู) จํากัด
8
โครงการ “ชีวาดี: น้ําหวานดอกมะพราวอินทรีย ระยะที่
2” ของบริษัท ชีวาดี โปรดักส จํากัด
9
โครงการ “iRice: ขาวกลองลืมผัวอบกรอบพรอมทาน”
ของวิสาหกิจชุมชนกลุมชาขาวกา (ขาวลืมผัว)
10 โครงการ “Upbean: ระบบการพัฒนาบุคลากรและการ
วัดผลออนไลน” ของบริษัท อัพบีน จํากัด
11 โครงการ “I Green Thai: ระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกสไร
สารเคมี” ของบริษัท ไอกรีนไทย จํากัด
12 โครงการ “Inno roof: หลังคาคอนกรีตมวลเบา”
ของบริษัท เคทีเอ็น อินโนเวชั่น จํากัด

กิจกรรม
เครือขายกลุมผูใหบริการปรึกษาดานนวัตกรรม
ธนาคารกรุงไทย
เครือขายกลุมผูใหบริการปรึกษาดานนวัตกรรม
ธนาคารกรุงไทย
เครือขายกลุมผูใหบริการปรึกษาดานนวัตกรรม
ธนาคารกรุงไทย
รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ป 2555
ซึ่งไดรางวัลชนะเลิศดานการออกแบบ
เครือขายกลุมผูใหบริการปรึกษาดานนวัตกรรม
ธนาคารกรุงเทพ
เครือขายกลุมผูใหบริการปรึกษาดานนวัตกรรม
ธนาคารกรุงเทพ
เครือขายกลุมผูใหบริการปรึกษาดานนวัตกรรม
ธนาคารกรุงไทย
เครือขายกลุมผูใหบริการปรึกษาดานนวัตกรรม
ธนาคารกรุงเทพ
รางวัลนวัตกรรมขาวไทย ประจําป 2556
ซึ่งไดรับรางวัลชมเชยระดับวิสาหกิจชุมชน
หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูต รการพัฒนาโครงการธุ รกิจนวั ตกรรม
ใน 8 สัปดาห
หลักสูต รการพัฒนาโครงการธุ รกิจนวั ตกรรม
ใน 8 สัปดาห
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ลําดับที่
โครงการ
13 โครงการ “คามินโน: เสือ้ กีฬาอเนกประสงคจากเสนใยนุน”
ของบริษัท ไทยนําโชคเท็กซไทล จํากัด
14 โครงการ “VIIVID SENSE: สีธรรมชาติคุณภาพสูงสําหรับ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสําอาง”
ของบริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด
15 โครงการ “การผลิตขาวใหมเปนขาวเกาดวยคลื่นวิทยุ”
ของบริษัท ยูนิเกรน มารเก็ตติง้ (1999) จํากัด

กิจกรรม
หลักสูต รการพัฒนาโครงการธุ รกิจนวั ตกรรม
ใน 8 สัปดาห
หลักสูตรการพัฒนาโครงการธุรกิจนวัตกรรม
ใน 8 สัปดาห
หลักสูตรการพัฒนาโครงการธุรกิจนวัตกรรม
ใน 8 สัปดาห

3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.1400
3.2.1 การใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ โดย สนช. ไดดําเนินการ
วิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปที่ผานมา เพื่อนํามากําหนดแนวทางการปรับปรุงงาน
ตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และไดเสนอกรอบแนวทางการปรับปรุงงานปงบประมาณ พ.ศ.
2557 ตามผลสํ ารวจของปง บประมาณ พ.ศ. 2556 ตอ คณะกรรมการนวัตกรรมแหง ชาติ ครั้ ง ที่ 2/2557 (8
พฤษภาคม 2557) โดยไดดําเนินการตามแผนไดแลวเสร็จ แตทั้งนี้ไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามผล
สํารวจฯ ตอคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ ภายหลังจากสิ้นปงบประมาณ คือ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เนื่องจากในชวง กรกฎาคม – ตุลาคม 2557 ไมมีการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรม
แหงชาติ ที่มีการพิจารณาวาระ เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา
3.2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยสนช. ได
มอบหมายให บริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสิรช จํากัด เปนผูประเมินภายนอก ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับ บริ การ ประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดทํ าการเก็บ รวบรวมขอ มูล ในชวงวันที่ 10 กรกฎาคม - 10
กันยายน 2557 จากกลุมตัวอยาง 556 ตัวอยาง จากกิจกรรมบริการของ สนช. 4 โครงการ ไดแก 1) โครงการ
นวัตกรรมเชิง ยุทธศาสตรและรายอุตสาหกรรม (รวม 8 โครงการ) 2) โครงการจัดการนวัตกรรม 3) โครงการ
เครือ ขายนวัตกรรม (รวม 15 เครือ ขาย) และ 4) โครงการสร างวัฒนธรรมนวัตกรรม ซึ่งจากการสํารวจพบวา
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ สนช. ในภาพรวมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ “พอใจ
มาก-มากที่สุด” โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 86.40
ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจโดยจําแนกตามปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพของการใหบริการ
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพของการใหบริการ
เฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ
ดานที่ 1 ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอน
รอยละ 84.40
ดานที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางานของเจาหนาที่
รอยละ 86.00
ดานที่ 3 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
รอยละ 86.20
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ดานที่ 4 ความพึงพอใจดานคุณภาพการบริการ
ดานที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
รวม

รอยละ 85.60
รอยละ 87.00
รอยละ 86.40

3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 4.0740
3.3.1 ดานการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน จากการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 วาระที่ 4.1 ที่ประชุมไดอนุมัติแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) และไดอนุมัติกรอบวงเงินแผนการใชจา ยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน
426.1859 ลานบาท โดย ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2557 สนช. มีการเบิกจายทั้งหมด 218.7091 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 51.32 ต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 90 ทั้งนี้สาเหตุเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารระหวางปงบประมาณ สงผลใหการอนุมัติเบิกจายโครงการบางสวนไมเปนไปตามแผนงาน
3.3.2 สัดสวนของรายไดของสํานักงานฯ ตองบประมาณที่ไดรับ โดยสํานักงานฯ มีรายไดจากการ
ดําเนินกิจกรรมของ สนช. จํ านวน 8.2274 ล านบาท และไดรั บการจัดสรรงบประมาณรายจ ายประจาป พ.ศ.
2557 จํานวน 426.1859 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.93 สูงกวาคาเปาหมายทีกําหนดไว 1.50
3.3.3 สัดสวนของมูลคางบลงทุนจากภาคเอกชนเปรียบเทียบงบสนับสนุน ในปงบประมาณ พ.ศ.
2557 (ณ 30 กันยายน 2557) มีการอนุมัติการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจากคณะอนุกรรมการพิจารณาและ
กลั่นกรองโครงการนวัตกรรม จํานวน 90 โครงการ จํานวนเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 80.4896 ลานบาท มีมูลคาการ
ลงทุนในการดําเนินโครงการนวัตกรรม จํานวน 2,106.7458 ลานบาท เมื่อเทียบกับงบสนับสนุนของ สนช.จํานวน
80.49 ลานบาท คิดเปน 26.17 เทา สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว คือ 24 เทา
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 2.9167
3.4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 8) คาคะแนนที่ได 2.7188
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมาก
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็น
วาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ ดี โดยพิ จารณาจากกระบวนการส งเสริม ให มีก ารกํ ากับ ดูแลที่ ดี และการสนับ สนุนใหคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
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ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาทีก่ รรมการ

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
1.0000

1.75

2.2857

0.5
1
1.75
1

3.0000
1.0000
4.7143
5.0000

ระดับ การพัฒนาดานการกํากับดูแ ลกิจการและการพัฒนาองคการ = 2.7188 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่กําหนด
5.0
4.0
2.2 มี การจัดใหมีกิจกรรมเพื่ อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติห นาที่
กรรมการ

3.0
2.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส

1.0
0.0

1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐ มนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรงใส

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการให ความเห็ นชอบแผนยุท ธศาสตร และแผนปฏิบัติง านประจํ าป เมื่อ วันที่ 25
ธันวาคม 2556
- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ
องคการมหาชนที่สําคัญอยางนอยเปนรายไตรมาส โดยในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่
สําคัญ ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ ดังนี้

15
- การพิ จ ารณาแผนและรายงานผลการควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากลของ
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงาน
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร
และการติดตามผลการประเมินผล มีรายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ไตรมาส
ที่ 1 ครั้งที่ 4/56 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 และไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 2/57 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
- การพิจารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ตอคณะกรรมการ จํานวน 2
ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 4/56 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 และไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 2/57 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
- การพิ จ ารณาแผนและการรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยง โดยการวิเ คราะห
ความเสี่ ยง (ระบุ โ อกาสและผลกระทบความเสี่ ยง และจั ดระดับ ความเสี่ ยงในแตละดาน เชน ความเสี่ ยงเชิง
ยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
โดยมีรายงานผลตอคณะกรรมการจํานวน 2 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 4/56 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 และไตร
มาสที่ 2 ครั้งที่ 2/57 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ตอคณะกรรมการ
จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 4/56 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 และไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 2/57 วันที่ 8
พฤษภาคม 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอคณะกรรมการ
จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 4/56 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 และไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 2/57 วันที่ 8
พฤษภาคม 2557
- การพิจารณารายงานดานการเงิน มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะห
ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการจํานวน 3 ครั้ง ไดแก ครั้งที่
4/56 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ครั้งที่ 1/57 วันที่ 3 กุมภาพันธ และ ครั้งที่ 2/57 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
- การพิ จารณารายงานดานภารกิจหลัก มีการวิเคราะหสาเหตุ ของการเปลี่ยนแปลงหรื อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการจํานวน 3 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 4/56 วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ครั้งที่ 1/57 วันที่ 3 กุมภาพันธ และ ครั้งที่ 2/57 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
- การสงรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน มีการสงรายงานผลการดําเนินงานการเงินและดานภารกิจหลั กแกรั ฐมนตรีที่กํากับดูแล
องคการมหาชน 1 ครั้ง นําเสนอรายงานประจําป วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
- การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการ
เขาประชุม โดยจํานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ไมมีการประชุมที่มีจํานวนคณะกรรมการมาเขารวม
ประชุมรอยละ 80 ขึ้นไป
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- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ในรายงานประจําป หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
ดังนี้
- มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององคกร
มีขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พรอมทั้งระบุ
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
- มีขอมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบดวย งบดุล และงบกําไรขาดทุน
แตยังขาดงบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล ประกอบดวย 1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทํางาน 4) ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันนอกเหนือจากใน
องคการมหาชน ครบถวน
- มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
- มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ ครบถวนทุก
คณะในเว็บไซตสํานักงาน
- มีขอมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของ
องคการมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญของ
องคกร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผานมา 3) คําอธิบายภาพรวมการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน 4) ขอมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผน
ยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรในระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา
- มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่
สําคัญครบถวนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจําป 2) โครงการลงทุน
ที่สําคัญ 3) การจัดซื้อจัดจาง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคการ โดยผูบริหาร
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 6) แผนงานที่สําคัญ 7) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี 8) ผลการปฏิบั ติงานทั้ งการเงิ นและภารกิ จหลั ก และ9) ขอบั งคับและ/ หรื อ
ระเบียบขององคการมหาชน ทางเว็บไซตของหนวยงาน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน
- สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ จัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของคณะกรรมการ
ตัวอยางกิจกรรม ไดแก การดูงาน/เยี่ยมชมโครงการนวัตกรรมของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีความสอดคลองกับภารกิจ
หลักของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ โดยมีการระบุระยะเวลาของการอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่
เขารวมกิจกรรม และมีการจัดทําสรุปผลจากการศึกษาดูงาน แลวเสร็จในปงบประมาณ 2557
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3.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง (น้ําหนักรอยละ 2) คาคะแนน
ที่ได 1.0000
การประเมิ นผลการดําเนิน งานตามที่ กํ า หนดไว ในกฎหมายจั ดตั้ง โดย สนช.ได แตง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ชุดใหม) ตามคําสั่งคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ ที่ 01/2557
สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งสํานักงานฯ จะนําเรื่องกรอบ TOR และหลักเกณฑการประเมินการดําเนินงาน
ดัง กลาว เขาพิจ ารณากั บคณะอนุก รรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้ งที่ 1/2557 ในเดือนเมษายน เพื่ อ
กลัน่ กรองเรื่องเพื่อนําเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินของสํานักงาน
ก.พ.ร. และได นํา กรอบ TOR และหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ นการดํา เนิ นงานฯ เสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 แลว ซึ่งสอดคลอง
ตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห งชาติวาดวยการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553
หมวด 10 ขอ 39 และสอดคลองกับหลักเกณฑการวัดระดับความสํ าเร็จของการดําเนินงานตามที่กํ าหนดไวใน
มาตรา 39 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยไดวาจาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปนผูประเมินอิสระภายนอก มีกรอบระยะเวลาดาเนินงาน 8 เดือน ซึ่งจะ
แลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2558
3.4.3 การพัฒนาสมรรถนะบุคคล (น้ําหนักรอยละ 5) คาคะแนนที่ได 4.0000
การดําเนินการพัฒนาบุคลากร โดย สนช.ไดจัดประชุมและสัมภาษณบุคลากรในสํานักงาน เพื่อ
ทําความเขาใจรวมกัน และเพื่อศึกษาวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และวัฒนธรรมองคกร เพื่อวิเคราะหหาสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) มีการวิเคราะห และรายงานสมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) และ
การวิเคราะหและจัดทําสมรรถนะในหนาที่ที่รับผิดชอบของแตละตําแหนง (Functional Competency) และ
จัดทํา (ราง) รายงานฉบับสมบูรณ ประกอบดวย รายงานสมรรถนะหลัก (ฉบับแกไข) รายงานสมรรถนะการบริหาร
(ฉบับแกไข) รายงานสมรรถนะประจําตําแหนง (Functional Competency) และ (ราง) พจนานุกรมสมรรถนะ
ในวั นที่ 4 กรกฎาคม 2557 และจั ด ประชุ ม เพื่ อ สื่ อ สาร สร างความรู ความเข าใจเรื่ อ ง “ระบบสมรรถนะ
(Competency System) ของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ” ตอพนักงานลูกจาง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
อยางไรก็ตาม ณ สิ้นปงบประมาณ สนช. ยังดําเนินการไมครบถวนตามขั้นตอนเกณฑการใหคะแนน เนื่องจากการ
นําพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) มาบรรจุในแผนการพัฒนาบุคลากร ป 2558 ซึ่งอยูระหวาง
การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาบุคคล ป 2558 ตอไป

2. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
1) สนช. มีก ารดําเนินการส ง เสริ มโครงการนวัตกรรมที่ ห ลากหลายและตอเนื่อง มีความชัดเจน
สามารถสนับสนุนทุนไดตามเปาหมายอยางตอเนื่อง และสามารถดําเนินงานไดดีกวาเปาหมายมากทั้งหมด
2) สนช. มีการนําผลของการสํารวจความพึงพอใจที่ไดรับมาพัฒนาการใหบริการไดเปนอยางดี
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3) มีกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สงผลให
สามารถพิจารณาและกลั่ นกรองโครงการนวัตกรรมไดเ พิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในการดําเนินงานดานอื่นๆ มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและอํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ
4) มีรูปแบบการจัดเก็ บขอมูลที่เ ปนระบบ ทั้งในส วนของผลการดําเนินงานตัวชี้วัด และหลักฐาน
ประกอบ รวมไปถึงผลการดําเนินงานอื่นๆ ที่เปนงานตามภารกิจขององคกร การจัดเตรียมขอมูลประกอบตัวชี้วัด
ขององคการมหาชนมีความเปนระเบียบ สืบคนไดงายและมีความสมบูรณตอการซักถามในแตละประเด็นตัวชี้วัด
ซึ่งเปนจุดเดนที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องทุกป
5) การรายงานผลของ สนช. จะรายงานขอมูล ตามผลการดําเนินงานที่แท จริง ไมมีก ารบิดเบือ น
ขอมูล เพื่อหวังผลในการกําหนดคาเปาหมายในปงบประมาณตอไป

3. ขอสังเกตเพือ่ การปรับปรุง
1) ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 สนช.มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร ระหวางป สงผลให
การดําเนินงานในหลายตัวชี้วัด ไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว ทั้งนี้ ในปตอไป สนช. ควรทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ในกรณีหากเกิดเหตุการณเชนเดียวกันนี้ โดยหาแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่จะสงผลใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
2) การดําเนินการตามขั้นตอนการให คะแนนบางตัวชี้วัด จําเปนตองเสนอคณะกรรมการบริ หาร
เพื่อใหทราบ หรือใหความเห็นชอบ ดังนั้นขอให สนช. ศึกษารายละเอียดของตัวชี้วัด ในประเด็นของการนําเสนอ
เชน แผนปฏิบั ติก ารฯ แบบสอบถาม กลุม เป าหมายที่จ ะดําเนินการ รวมถึง การติดตามผลระหวางป และการ
สรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ เปนตน
3) สนช. ควรดําเนินการทบทวนการเบิกจายงบประมาณที่ผานมา และทํ าการแกไขเพื่อปรับปรุ ง
เรงรัดใหเกิดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายเงิน เนื่องจากขอมูลพื้นฐานของการเบิกจาย
งบประมาณ พบวา สนช. มีผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมายมาอยางตอเนื่อง
………………………………….

