รำยงำนกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรพัฒนำนวัตกรรมของประเทศซึ่งรวมถึง
กำรพัฒนำโครงกำรนวัตกรรมในระยะหลังกำรวิจัยและพัฒนำ หรือกำรต่อ
ยอดจำกงำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพำณิชย์
2. สำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินทำงวิชำกำร รวมทั้งควำมต้องกำร
พัฒนำนวัตกรรมในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ เสนอแนะนโยบำยและมำตรกำร
เกี่ยวกับกำรพัฒนำนวัตกรรมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรยกระดับควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมของ
เครือข่ำยวิสำหกิจในสำขำอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์ อันก่อให้เกิดระบบ
นวัตกรรมแห่งชำติที่เข้มแข็ง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรยกระดับทักษะควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนนวัตกรรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้ำงควำมตื่นตัวด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม ทั้งในระดับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
ระดับองค์กรและระดับประชำชน

ข้อมูลพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
งบประมำณ

217.25 ล้ำนบำท

รำยได้

28.70 ล้ำนบำท

เงินทุนสะสม

1,544.96 ล้ำนบำท

อัตรำกำลัง (กรอบ/บรรจุจริง) (101/61) คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
ประธำนกรรมกำร
ที่ปรึกษำ
กรรมกำรโดยตำแหน่ง

กรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมกำรและเลขำนุกำร
(ผู้อำนวยกำร)

1. นำยสมเจตน์ ทิณพงษ์
2. นำยวีระพงษ์ แพสุวรรณ
3. ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้แทนเลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
5. ผู้แทนผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
6. นำยไพโรจน์ สัญญะเดชำกุล
7. นำยสุภำพ อัจฉริยศรีพงศ์
8. นำยธนำรักษ์ พงษ์เภตรำ
9. นำยเชิญพร เต็งอำนวย
10. นำยกลินท์ สำรสิน
11. นำยณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
12.นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่หมดวำระ

28 ตุลำคม 2557
27 กันยำยน 2559
28 ตุลำคม 2557

27 ตุลำคม 2560
27 ตุลำคม 2560
27 ตุลำคม 2560

28 ตุลำคม 2557

27 ตุลำคม 2560

28 ตุลำคม 2557
27 ตุลำคม 2560
28 ตุลำคม 2557
27 ตุลำคม 2560
28 ตุลำคม 2557
27 ตุลำคม 2560
28 ตุลำคม 2557
27 ตุลำคม 2560
28 ตุลำคม 2557
27 ตุลำคม 2560
28 ตุลำคม 2557
27 ตุลำคม 2560
28 ตุลำคม 2557
27 ตุลำคม 2560
15 กรกฎำคม 2558 14 กรกฎำคม 2562

วิสัยทัศน์
องค์กรหลักในกำรเสริมสร้ำงระบบนวัตกรรมแห่งชำติ เพื่อเพิ่มคุณค่ำที่ยังยืน
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ภำพรวม

แบบประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

Function
Base

ชื่อองค์กำรมหำชน
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน)

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย

ชื่อผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์

Agenda
Base





Area
Base

-

Innovation
Base

Potential
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย





สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ระดับคุณภำพ

83.55
คะแนน

(ระดับ 2)

ผลกำรปฏิบัติงำน
(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)
สูงกว่ำเป้ำหมำย


สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อำนวยกำร

สูงกว่ำเป้ำหมำย


ระดับคุณภำพ
(ระดับ 3)

ผลประเมินรำยองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภำพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดกำรประเมินองค์กร

Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA

สูงกว่ำเป้ำหมำย


สูงกว่ำเป้ำหมำย


-

สูงกว่ำเป้ำหมำย


สูงกว่ำเป้ำหมำย


ระดับคุณภำพ

83.55
คะแนน

องค์ประกอบ
กำรประเมิน
1. Function
Base

2. Agenda
Base

ประเด็นกำรประเมิน
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1.1.1 มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่
เกิดจำกกำรนำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้
ประโยชน์
1.1.2 จำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และ
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมที่ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1.1.3 จำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และ
เรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
1.1.4 จำนวนนโยบำย มำตรกำร และกฎหมำยที่
ส่งผลต่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
วิทยำศำสตร์
1.2 กำรสนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมเพื่อสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1.2.1 โครงกำรนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับ
S-Curve/ Social
1.2.2 โครงกำรคูปองนวัตกรรม
2.1 ร้อยละกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
2.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อ
สถำนกำรณ์
2.3 วิสำหกิจเริ่มต้น (Startups) ที่ได้รับกำรบ่ม
เพำะจำก สนช.

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน


500
ล้ำนบำท

1,597
ล้ำนบำท



100
รำย

100
รำย



5,000
รำย

5,364
รำย



1
เรื่อง

1
เรื่อง



สรุปผล
ประเมิน
สูงกว่ำ
เป้ำหมำย



78
โครงกำร
162
โครงกำร
ร้อยละ
100

104
โครงกำร
189
โครงกำร
ร้อยละ
100



100

ไม่มีประเด็น
ชี้แจง



70
รำย

75
รำย






สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
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องค์ประกอบ
กำรประเมิน
3. Area Base

ประเด็นกำรประเมิน

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

ร้อยละ
84.7
ร้อยละ
97.2
4.6700
คะแนน
ดำเนินกำร
จัดทำคู่มือกำร
ให้บริกำร
แล้วเสร็จ
รอจัดพิมพ์



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ร้อยละ
100



ไม่มตี ัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้

4. Innovation 4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจ
Base
ควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร
4.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้
จ่ำยเงิน
4.3 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
4.4 ข้อเสนอกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
หน่วยงำน

5. Potential
Base

เป้ำหมำย

5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ

ร้อยละ
80
ร้อยละ
96
4.0000
คะแนน
เรื่อง “กำรจัดทำ
คู่มือกำรให้บริกำร
ด้ำนนวัตกรรม”
และ “กำรจัดทำ
ข้อเสนอ
กำรพัฒนำกลไก
กำรสนับสนุน
นวัตกรรม”
ร้อยละ 100





สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ผลประเมินรำยตัวชีว้ ัด  หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย (ผ่ำน)
 หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ไม่ผ่ำน)
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ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดกำรประเมินผู้อำนวยกำร : นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560

ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)
สูงกว่ำเป้ำหมำย


องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

2.1 ผลงำนของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
1. ตัวชี้วัดร่วมกับกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
2.1.1 สัญญำจ้ำง
เทคโนโลยี จำนวน 7 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 3,
ผู้อำนวยกำร
7, 9, 11, 32, 33 และ 35)
องค์กำรมหำชน
2. ตัวชี้วัดของสำนักงบประมำณ จำนวน 5
ตัวชี้วัด
3. ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำร สนช. ประจำปี 2560
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
นวัตกรรมแห่งชำติ
4. แนวทำงกำรพัฒนำระบบนวัตกรรมแห่งชำติ
20 ปี (National Innovation System 2037)
5. ระบบจัดกำรพอร์ตโฟลิโอนวัตกรรม
(Innovation Portfolio Management
System; IPMS)
2.1.2 ผลกำรประเมิน
กำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดสำนักงำน ก.พ.ร.
องค์กร
1. โครงกำรนวัตกรรมอำกำศยำนไร้คนขับ
2.1.3 งำนอื่นๆ
ภำยใต้โครงกำรนวัตกรรมแบบมุ่งเป้ำ
ทีค่ ณะกรรมกำร
(Thematic Innovation)
มอบหมำย
2. โครงกำรพัฒนำ Global Accelerator
เพื่อวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup)
3. โครงกำรจัดงำน Startup Thailand 2017
4. โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร สนช.

สรุปผลประเมิน
ผู้อำนวยกำร

สมรรถนะ

ระดับคุณภำพ

สูงกว่ำเป้ำหมำย


เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผลประเมิน

ผ่ำนเกณฑ์
(3.00 คะแนน)

คะแนน 4.40
(เต็ม 5.00)



สูงกว่ำเป้ำหมำย

ผ่ำนเกณฑ์
(3.00 คะแนน)
ผ่ำนเกณฑ์
(3.00 คะแนน)

คะแนน 4.72
(เต็ม 5.00)
คะแนน 4.25
(เต็ม 5.00)



ผ่ำนเกณฑ์
(3.00 คะแนน)
ผ่ำนเกณฑ์
(3.00 คะแนน)

คะแนน 3.50
(เต็ม 5.00)
คะแนน 4.00
(เต็ม 5.00)



ระดับมำตรฐำน

ระดับคุณภำพ



ผ่ำนเกณฑ์
(3.00 คะแนน)

คะแนน 5.00
(เต็ม 5.00)



ผ่ำนเกณฑ์
(3.00 คะแนน)
ผ่ำนเกณฑ์
(3.00 คะแนน)
ผ่ำนเกณฑ์
(3.00 คะแนน)

คะแนน 5.00
(เต็ม 5.00)
คะแนน 5.00
(เต็ม 5.00)
คะแนน 3.00
(เต็ม 5.00)
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องค์ประกอบ
ประเด็นกำรประเมิน
กำรประเมิน
2.2 สมรรถนะทำงกำรบริหำรของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
2.2.1 สมรรถนะ
1. สภำวะผู้นำ (Leadership)
ทำงกำรบริหำร
ของผู้อำนวยกำร
องค์กำรมหำชน
2. วิสัยทัศน์ (Visioning)
3. กำรวำงกลยุทธ์องค์กร
(Strategic Orientation)
4. ศักยภำพเพื่อนำกำรเปลี่ยนแปลง
(Change Leadership)
5. กำรควบคุมตนเอง (Self Control)
6. กำรสอนงำนและกำรมอบหมำยงำน
(Coaching and Empowering Other)
7. ควำมโปร่งใสและคุณธรรม
(Integrity and Transparency)

เป้ำหมำย
ทุกมิติรวม
ไม่น้อยกว่ำ
3.8 คะแนน
ทุกมิติรวม
ไม่น้อยกว่ำ
3.8 คะแนน
ทุกมิติรวม
ไม่น้อยกว่ำ
3.8 คะแนน
ทุกมิติรวม
ไม่น้อยกว่ำ
3.8 คะแนน
ทุกมิติรวม
ไม่น้อยกว่ำ
3.8 คะแนน
ทุกมิติรวม
ไม่น้อยกว่ำ
3.8 คะแนน
ทุกมิติรวม
ไม่น้อยกว่ำ
3.8 คะแนน

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผลประเมิน

คะแนนเฉลี่ย
3.90 คะแนน



สูงกว่ำเป้ำหมำย

คะแนนเฉลี่ย
4.21 คะแนน



คะแนนเฉลี่ย
4.17 คะแนน



คะแนนเฉลี่ย
3.68 คะแนน



คะแนนเฉลี่ย
4.14 คะแนน



คะแนนเฉลี่ย
3.72 คะแนน



คะแนนเฉลี่ย
4.59 คะแนน
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สรุปผลงำนสำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
 สำมำรถสร้ำงมูลค่ำผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคม จำนวนทั้งสิ้น 1,597.46 ล้ำนบำท สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ 500 ล้ำนบำท
 ผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
จำกกำรบ่มเพำะของสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ สนช. จำนวน 100 รำย
 ผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีผลกำรดำเนินงำนเท่ำกับ 5,364 คน โดยจัด
กิจกรรมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ทั้งหมด 44 กิจกรรม เช่น งำนนิทรรศกำรวันนวัตกรรมแห่งชำติ งำนนิทรรศกำรตลำดนัดนวัตกรรม
เป็นต้น
 นโยบำย มำตรกำร และกฎหมำยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ มีผลกำรดำเนินงำนเท่ำกับ 1 มำตรกำร
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ คือ “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมในอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรในพื้นที่
ภำคเหนือ” โดยได้ดำเนินงำนแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) หำควำมต้องกำรด้ำนนวัตกรรมของผู้ประกอบกำร (2) กำรมองอนำคต
(foresight) ของอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรในพื้ นที่ และ (3) พั ฒ นำข้อ เสนอแนะด้ำนกลไกกำรสนับ สนุ น และจัด เก็ บและ
วิเครำะห์ข้อมูลทุติ ยภูมิในด้ำนศักยภำพของพื้นที่ แต่ละจังหวัดในพื้นที่ภำคเหนือ จัดกิจกรรมกำรบ่งชี้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำหรับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรในพื้นที่ภำคเหนือ เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรคที่ผู้ประกอบกำรประสบใน
กำรด ำเนิ น งำนในภำคอุ ต สำหกรรม เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมอำหำรที่ ส ำคั ญ ใน มิ ติ ต่ ำงๆ ตลอดจนควำมต้ อ งกำรด้ ำ นกลไก
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐที่ผู้ประกอบกำรต้องกำร โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจำกภำคส่วนต่ำงๆ ซึ่งที่ปรึกษำ (มหำวิทยำลัยเชียงใหม่)
ได้ดำเนินกำรศึกษำประกอบด้วยข้อเสนอแนะเชิงยุทธศำสตร์ 5 ข้อ และโครงกำรผลักดันกำรสร้ำงศูนย์ ให้บริกำรด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี แ บบครบวงจร (Innovation and Technology Total Solution Center: ITTSC) และน ำผลกำรศึ ก ษำเสนอต่ อ
คณะอนุ ก รรมกำรพิ จ ำรณำและกลั่ น กรองโครงกำร Northern Thailand Food Valley และ Northern Innovative Startup
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ซึ่งงำนอุทยำนนวัตกรรม ฝ่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนนวัตกรรม นำไปขยำยผลใน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรศึกษำ
ผลกระทบกำรจัดตั้งสำนักงำนภำคเหนือ และโครงกำรจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลบรรจุภัณฑ์อำหำรอัจฉริยะ
 สนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ได้แก่
- โครงกำรนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ S-Curve/ Social (โครงกำร) มีผลกำรดำเนินงำนเท่ำกับ 104 โครงกำร
- โครงกำรคู ป องนวั ต กรรม (โครงกำร) มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนเท่ ำ กั บ จ ำนวน 189 โครงกำร วงเงิ น สนั บ สนุ น ทั้ งสิ้ น
64,251,346.00 บำท มูลค่ำโครงกำรรวม 146,438,404.00 บำท
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