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คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม
(กระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ & กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ)
ด้วยบทบาทหน้าที่ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ในการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า สนช. จึงได้พัฒนากลไกการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเป็นการร่วม
รับความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจนวัตกรรมของภาคเอกชนไทย ซึ่งประกอบด้วยโครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มี
ดอกเบี้ย” โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และโครงการ “ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้องค์กรภาคเอกชนทั้งในระดับบริษัทและระดับอุตสาหกรรมสามารถยกระดับอุตสาหกรรมด้ วยนวัตกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สนช. ได้ พัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งประกอบด้ว ย โครงการ
“นวัตกรรมแบบมุ่ง เป้ า ” โครงการ “นวัตกรรมแบบเปิ ด ” โครงการ “MIND CREDIT” และโครงการ “การ
พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของตลาดภาครัฐสาหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (GPT)” เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใน
ภาคเอกชนของประเทศอย่างวงกว้างและต่อเนื่อง
อนึ่ง จากการพัฒนาและปรับปรุง รูปแบบการสนับสนุน ของ สนช. ส่งผลให้มีผู้ให้ความสนใจและ
ขอรับการสนับสนุนโครงการมากกว่า 250 โครงการต่อปี ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ ตลอดจนมีความโปร่งใสในการดาเนินการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรม ในการนี้ สนช. จึ งได้ดาเนิ น การจัดทาคู่ มื อการปฏิบัติ งาน “กระบวนการบริห ารจัดการโครงการ
นวัตกรรม (กระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ & กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ)” เพื่อ
เป็นแนวทางในการดาเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สานักงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. วัตถุประสงค์ (Objectives):
1.1 เพื่อกาหนดชี้แจงกระบวนการทัศน์การดาเนินงานการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมของฝ่าย
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม
1.2 เพื่อให้ให้เจ้าหน้าที่สานักงานฯ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบขั้นตอนและแนวทางในการบริหาร
จัดการโครงการนวัตกรรม ตั้งแต่การยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน การพัฒนาโครงการ
ตลอดจนการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ
1.3 เพื่อควบคุมการดาเนินงานบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก สนช. ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

2. ขอบเขต (Scope):
กระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
2.1 ขั้นตอนการเปิดรับข้อเสนอโครงการ: เป็นการดาเนินงานภายในสานักงานฯ โดยครอบคลุมการ
ดาเนินงานวางแผนการเปิดรับข้อเสนอโครงการและเปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพื่อบริหาร
และติดตามโครงการ (MIS)
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : - รองผู้อานวยการ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ผู้อานวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม
- งานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น: เป็นการดาเนินงานบนระบบ MIS โดยครอบคลุมการดาเนินงาน
ในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (โดยผู้ขอรับการสนับสนุน) ขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการและแผนงาน
การสนับสนุนโครงการ และขั้นตอนการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : - ผู้อานวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม
- ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม
- งานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
2.3 ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น: เป็นการดาเนินงานที่ครอบคลุมการดาเนินงานใน
ขั้นตอนการนัดหมายผู้ยื่นโครงการเพื่อนาเสนอรายละเอียดของโครงการเบื้ องต้น และขั้นตอนการ
พิจารณาความพร้อมของโครงการเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : - ผู้อานวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม
- ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม
- งานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ
2.4 ขั้นตอนการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ: เป็นการดาเนินงานที่ครอบคลุมการดาเนินงานใน
ขั้นตอนการเตรียมเอกสารประกอบโครงการ ขั้นตอนการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ (โดย
คณะอนุกรรมการฯ) และขั้นตอนแจ้งผลการสนับสนุนโครงการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : - อนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการวัตกรรม (ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคม)

- รองผู้อานวยการ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- ผู้อานวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม
- ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม
- งานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
2.5 ขั้นตอนการทาสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ: เป็นการดาเนินงานที่ครอบคลุมการดาเนินงานใน
ขั้นตอนการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารทาสัญญา ตลอดจนขั้นตอนการทาสัญญาลงนามรับทุน
สนับสนุนโครงการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : - รองผู้อานวยการ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- ผู้อานวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม
- ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม
- งานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
3. คาจากัดความ (Definition):
3.1 ผอ. ฝ่าย D1/D2 หมายถึง ผู้อานวยการฝ่าย ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและฝ่ายนวัตกรรมด้าน
สังคม
3.2 D1 หมายถึง เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
3.3 D2 หมายถึง เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม
3.4 งานบริหารและติดตามโครงการ หมายถึง เจ้าหน้าพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
(งานบริหารและติดตามโครงการ)
3.4 MIS หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเพื่อบริหารและติดตามโครงการ
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities):
4.1 อนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการวัตกรรม (ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านสังคม)
4.2 รองผู้อานวยการ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
4.3 ผู้อานวยการฝ่าย (ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม)
4.4 ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม (ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม)
4.5 นักพัฒนานวัตกรรม (ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ และ ฝ่ายนวัตกรรมด้านสังคม)
4.6 นักพัฒนานวัตกรรม (งานงานบริหารและติดตามโครงการ ฝ่ายนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ)

5. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ (Conditions):
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง
และมีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ สนช. จึงได้กาหนดข้ อจากัด /หลั กเกณฑ์ ในการดาเนินงาน โดยมี
รายละเอียดสรุปสาระสาคัญดังนี้
5.1 กาหนดให้คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไข
5.2 กาหนดให้ผู้รับทุนสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการต่อปี ทั้งนี้ หากผู้ขอรับ
ทุนได้รับการสนับสนุนใน 2 โครงการพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ผู้รับทุนจะสามารถ
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการที่สองได้ในกรณีที่ผู้รับทุนเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการแรกแล้ว
อย่างน้อย 1 งวด
5.3 กาหนดให้ ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาโครงการ สามารถรับงานเป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกินคนละ 4 โครงการ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ เชี่ย วชาญเป็นนิติบุคคล สามารถรับงานเป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกินนิติบุคคลละ 5
โครงการ
5.4 กาหนดให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม เป็นไปตามรูปแบบและ
โครงการสนับสนุนของสานักงานฯ ตามแต่ละรูปแบบการสนับสนุนเป็นโครงการๆ ไป
5.5 กาหนดให้กลไกการสนับสนุนโครงการ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ว่า
ด้วยการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไข อย่างไรก็ดี สนช. ได้
กาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการสนับสนุนงบประมาณในหมวดต่างๆ โดยมีรายละเอียดสรุป
สาระสาคัญดังนี้
ลาดับ
1

หมวด
ค่าวัตถุดิบ/ค่าวัสดุอุปกรณ์
1.1 ค่าวัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง

อัตราการสนับสนุน
โครงการ
ไม่เกินร้อยละ 50
ของค่าใช้จ่ายใน
หมวด

หมายเหตุ

(1) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “วัตถุดิบ” “สารเคมี”
“วัสดุสิ้นเปลือง” ในจานวนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมต่อการ
ดาเนินงานในระดับการพัฒนาต้นแบบ หรือระดับกึ่งอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “วัตถุดิบ”
“สารเคมี” “วัสดุสิ้นเปลือง” สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 ของ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

ลาดับ

หมวด

อัตราการสนับสนุน
โครงการ

1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์

หมายเหตุ
(1) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะค่า “เครื่องจักร” หรือ “วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักร” ในกรณีที่โครงการมีความเป็น
นวัตกรรมด้านเครื่องจักรอุปกรณ์
(2) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะค่า “โมลด์” ในกรณีที่โครงการมี
ความเป็นนวัตกรรมด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ และเป็นโมลด์เฉพาะ
ในโครงการ
(3) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะ “ค่าเช่า server” ไม่สนับสนุน
“ค่าซื้อ Server”
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “วัสดุอุปกรณ์”
“เครื่องจักร” สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 50 ของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

2

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

ไม่เกินร้อยละ 100
ของค่าใช้จ่ายใน
หมวด

(1) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะค่า “จ้างผลิต” ได้ร้อยละ 100
ของหมวดค่าจ้างผลิต ทั้งนี้ การผลิตดังกล่าวต้องอยู่ในระดับการ
ผลิตต้นแบบ (Prototype Scale)
(2) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะค่า “ปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต”
ได้ร้อยละ 100 ของหมวดค่าปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต ทั้งนี้ การ
ปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตดังกล่าวต้องไม่ครอบคลุมค่าเครื่องจักร
อุปกรณ์พื้นฐาน
(3) พิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะค่า “พัฒนาซอฟต์แวร์” ได้ร้อยละ
100 ของหมวดค่าพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ขอบเขตงบประมาณใน
การสนับสนุนพิจารณาเพิม่ เติม ดังนี้
- พิจารณาค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนา Basic Database, Big
Data (Collection), Basic Programming, API, Network
Security, Restructuring Database, IoT, Image Basic ใน
อัตราไม่เกิน 500.-บาท/ชั่วโมง และ/หรือ ไม่เกิน 4,000.-บาท/
เดือน และ/หรือ ไม่เกิน 960,000.-บาท/ปี
- พิจารณาค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนา UX/UI, Website,
Advance Programming, Data Analysis, User Analysis,
IoT Analysis, Image Advance ในอัตราไม่เกิน 600.-บาท/

ลาดับ

หมวด

อัตราการสนับสนุน
โครงการ

หมายเหตุ
ชั่วโมง และ/หรือ ไม่เกิน 4,800.-บาท/เดือน และ/หรือ ไม่เกิน
1,152,000.-บาท/ปี
- พิจารณาค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนา Mobile iOS/Android,
Link+ Programming, AI, Machine Learning, IoT
Assembling, Image Research ในอัตราไม่เกิน 700.-บาท/
ชั่วโมง และ/หรือ ไม่เกิน 5,600.-บาท/เดือน และ/หรือ ไม่เกิน
1,344,000.-บาท/ปี
(4) ไม่สนับสนุนงบประมาณในส่วนของ “ค่าขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์”
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน” ได้ร้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุน
(2) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนต้องสอดคล้องกับสัญญาจัดจ้าง
ดาเนินงานที่แนบ

3

ค่าวิเคราะห์ทดสอบ
3.1 ค่าวิเคราะห์ทดสอบ

3.2 ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทาง
คลินิก

ไม่เกินร้อยละ 100
ของค่าใช้จ่ายใน
หมวด

(1) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “วิเคราะห์ทดสอบ” ได้
ร้อยละ 100 ของหมวด (สอดคล้องตามใบเสนอราคาและความ
เหมาะสมของงาน)
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “วิเคราะห์ทดสอบ”
สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินสนับสนุน
(1) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
ทางคลินิก” ได้ร้อยละ 100 ของหมวดค่าใช้จ่ายในการทดสอบทาง
คลินิก ทั้งนี้ ไม่สนับสนุนงบประมาณในส่วนของ “ค่าตอบแทน
อาสาสมัคร” และ “ค่าจัดทาและรวบรวมเอกสาร”
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “วิเคราะห์ทดสอบ”
สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินสนับสนุน

ลาดับ
4

หมวด
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
4.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
โครงการ

4.2 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย

อัตราการสนับสนุน
หมายเหตุ
โครงการ
ไม่เกินร้อยละ 100
ของค่าใช้จ่ายใน (1) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนที่ปรึกษา
หมวด
โครงการ ในอัตราไม่เกิน 20,000.-บาท/คน/เดือน และไม่เกิน
(แต่ไม่เกินข้อกาหนด
240,000.-บาท/คน/ปี
ของ สนช.)
(2) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนที่ปรึกษา
โครงการ ไม่เกินโครงการละ 2 คน
(3) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนที่ปรึกษา
โครงการ ในอัตราไม่เกิน 20,000.-บาท/คน/เดือน ตามระยะเวลา
ที่ดาเนินการจริง ในกรณีที่จาเป็นต้องให้การสนับสนุนค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาโครงการ ในจานวนมากกว่า 2 คนต่อโครงการ แต่ไม่เกิน
4 คนต่อโครงการ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “ตอบแทนที่
ปรึกษา” สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเงินสนับสนุน
(2) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าที่ปรึกษาต้องสอดคล้องกับสัญญาจัด
จ้างที่ปรึกษาที่แนบ (กรณีที่มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนไม่
สอดคล้องตามระยะเวลาที่ดาเนินงาน)
(3) ผลการดาเนินงานของที่ปรึกษา (ถ้ามี)
(1) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย
โครงการ ในอัตราไม่เกิน 15,000.-บาท/คน/เดือน และไม่เกิน ค
180,000.-บาท/คน/ปี
(2) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย
โครงการ ไม่เกินโครงการละ 2 คน
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “ตอบผู้ช่วยวิจยั ”
สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินสนับสนุน
(2) การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าผู้ช่วยวิจัยต้องสอดคล้องกับสัญญาจัด
จ้างที่ปรึกษาที่แนบ (กรณีที่มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนไม่
สอดคล้องตามระยะเวลาที่ดาเนินงาน)
(3) ผลการดาเนินงานของที่ปรึกษา (ถ้ามี)

ลาดับ
5

หมวด

อัตราการสนับสนุน
หมายเหตุ
โครงการ
ค่าบริการวิชาการ/ค่าถ่ายทอด ไม่เกินร้อยละ 100
เทคโนโลยี
ของค่าใช้จ่ายใน
หมวด
5.1 ค่าบริการวิชาการ
(1) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “บริการวิชาการ” ได้ร้อย
(แต่ไม่เกินข้อกาหนด
ละ 100 ของหมวดค่าบริการวิชาการ (สอดคล้องตามระเบียบของ
ของ สนช.)
แต่ละมหาวิทยาลัย)

5.2 ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “บริการวิชาการ”
สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินสนับสนุน
(1) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “ถ่ายทอดเทคโนโลยี” ได้
ร้อยละ 50 ของค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้ มูลค่าถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่สนับสนุนจะต้องเป็นมูลค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั
การประเมินจาก สนช.
(2) พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณค่า “ถ่ายทอดเทคโนโลยี”
เฉพาะในส่วนของค่าเปิดเผยเทคโนโลยี (Upfront Fee)
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
(1) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่า “ถ่ายทอด
เทคโนโลยี” สามารถเบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 50 ของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure):
การดาเนินงานกระบวนการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (กระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์) มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
ลาดับที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
-

การเปิดรับ
โครงการใน
ระบบ MIS

2
ผปก. ยื่นข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้นผ่าน
ระบบ MIS

3

ภายในรอบ
ระยะเวลาที่
กาหนด
ภายใน
15 วัน

No

ตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น
Yes

4
ผปก. นาข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้นต่อ
คณะทางาน

ภายใน
60 วัน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

- ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและฝ่ายนวัตกรรมเพื่อ ผอ. ฝ่าย D1/D2
สั ง คมก าหนดแผนและระยะเวลาเปิด รั บ ข้อ เสนอ /งานบริหารและ
ติดตามโครงการ
โครงการ (เป็นรอบๆ โดยเฉลี่ยรอบละ 3 เดือน)
- ฝ่ายบริหารและติดตามโครงการ ดาเนินการเปิดรับ
ข้ อ เสนอโครงการในระบบ MIS ตามแผนและ
ระยะเวลาที่ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิ จ และฝ่ า ย
นวัตกรรมเพื่อสังคมกาหนด
- สนช. ดาเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอ
D1/D2
โครงการ
- ผปก. ยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้ นในระบบ MIS
ตามแผนและระยะเวลาที่กาหนด

- ตรวจสอบความรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1) ความถูกต้องเบื้องต้นของข้อเสนอโครงการ
เบื้องต้นที่ตรงตามแผนงานการสนับสนุน
2) ความซ้าซ้อนของข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
3) ประวัติการยื่นและได้รับการโครงการ
4) คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
- ผอ. ฝ่าย พิจารณาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
- เจ้าหน้าที่รั บ ทราบโครงการ และจัดทาตารางนั ด
หมายการนาเสนอโครงการเบื้องต้นต่อคณะทางาน
ตามลาดับการยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นรอบๆ
(โดยผู้ยื่นโครงการจะได้มานาเสนอภายใน 1-2 เดือน
หลังจากยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-

-

งานบริหารและ
ติดตามโครงการ

-

D1/D2

-

ลาดับที่
5

ผังกระบวนการ

No

พิจารณาข้อเสนอ
โครงการเบื้องต้น

Postpone

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์ที่
1-2 ของ
เดือน

- ผปก. นาเสนอโครงการเบื้องต้นให้แก่คณะทางาน

D1/D2

- รายงานสรุปผลการพิจารณาโครงการ

ภายใน
60 วัน

- ผปก. Update ข้อมูลบริษัทฯ ในระบบ MIS
- เจ้าหน้าที่เช็คคุณสมบัตินิติบุคคล
- สนช. จัดทาเอกสารถึงสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องใน

D1/D2

- ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์

D1/D2

- ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์

(เจ้าหน้าที่ สนช.) เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และ
ความสอดคล้องตามแผนงาน

โดยคณะทางาน

Yes

6
พัฒนาโครงการ

7

โครงการ (ถ้ามี)
- สนช. และ ผปก. ดาเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ

- ผปก. จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
ข้อเสนอ
โครงการฉบับ
สมบูรณ์

ผ่ า นการ Upload เอกสารประกอบโครงการใน
ระบบ MIS
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเสนอโครงการในระบบ

การดาเนินงานกระบวนการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม (กระบวนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการ) มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
ลาดับที่
7

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

- ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์

- ผปก. จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
ผ่ า นการ Upload เอกสารประกอบโครงการใน
ระบบ MIS

ข้อเสนอ
โครงการฉบับ
สมบูรณ์

8
จัดทาเอกสาร
ประกอบการนาเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ

9
No

ภายใน
15 วัน

ภายใน
7 วัน
พิจารณา
เอกสารประกอบเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ
Yes

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ผปก. Upload เอกสารประกอบโครงการ (หนังสือ

D1/D2

รับรองจดทะเบียนนิติบุคคล) ในระบบ MIS
- เจ้าหน้าที่ สนช. จัดทาเอกสารประกอบโครงการ
และ upload ในระบบ MIS ภายใน 7 วัน ก่อนการ
ประชุมพิจารณาโครงการ

- งานบริ ห ารและติ ด ตามโครงการตรวจสอบความ
ถูกต้องและเอกสารประกอบโครงการระบบ MIS
- ภายหลั ง การตรวจสอบ เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ทาเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม พร้อม Upload เอกสาร
ลงระบบ G-Meeting

ผู้เสนอโครงการ
- หนังสืบรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
- หนังสือบริคนห์สนธิ
- ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
สนช.
- เอกสาร synopsis โครงการ
- เอกสาร Business Model Canvas
โครงการ (ถ้ามี)
- Presentation โครงการ
- หนั ง สื อ ยื น ยั น อั ต ราดอกเบี้ ย จาก
สถาบันการเงิน (ถ้ามี)

งานบริหารและ
ติดตามโครงการ

- หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
- หนังสือบริคนห์สนธิ
- ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
- เอกสาร synopsis โครงการ
- เอกสาร Business Model Canvas
โครงการ (ถ้ามี)

- Presentation โครงการ
- หนั ง สื อ ยื น ยั น อั ต ราดอกเบี้ ย จาก
สถาบันการเงิน (ถ้ามี)

10

สัปดาห์ 3-4
ของทุกเดือน
Postpone

D1/D2

- เอกสารประกอบวาระการประชุม

พิจารณาและ
กลั่นกรอง
โครงการ
Yes/No

11
สรุปการประชุม และ
แจ้งผล ผปก.

ภายใน
45 วัน

12
No

- คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาสนับสนุนโครงการ

แจ้งผลการสนับสนุน
โครรงการ

D1/D2
งานบริหารและ
ติดตามโครงการ

- สรุปรายงานการประชุมการพิจารณา

- เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามโครงการดาเนินการ
งานบริหารและ
- ตรวจสอบผลการพิจารณาในระบบ MIS
ติดตามโครงการ
- จั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ผลการสนั บ สนุ น โครงการ

- จ ด ห ม า ย แ จ้ ง ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า

- เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดทาสรุปประชุมการพิจารณา
และกลั่นกรองโครงการ พร้อมส่งเอกสารเพื่อเวียน
มติการประชุม
- เจ้าหน้าที่ดาเนินการกรอกผลการพิจารณาโครงการ
ในระบบ MIS
- เจ้าหน้าที่บริหารและติ ดตามโครงการดาเนิ น การ
ตรวจสอบผลการพิจารณาในระบบ MIS

Yes

13
การทาสัญญารับทุน
สนับสนุนโครงการ

ภายใน
30 วัน

-

สนับสนุนโครงการ

- จดหมายเวียนมติสรุปการประชุมการ
พิจารณาสนับสนุนโครงการ

สนับสนุนโครงการ

พร้อม Upload เอกสารเข้าระบบ MIS พร้อม
ส่งหนังสือแจ้ง ผปก.
- นัดหมายการทาสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ
ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังวันอนุมัติ
ผู้เสนอโครงการ
สนช. ประสานงานผปก นั ด หมายวั น ท าสั ญ ญา
D1/D2
โครงการ และให้ ผปก. น าส่ ง เอกสารประกอบ งานบริหารและ - หนังสือ รับรองจดทะเบีย นนิติ บุ ค คล
ออกไม่เกิน 3 เดือน
สัญญาล่วงหน้า 1 สัปดาห์
ติดตามโครงการ - สาเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม/พยาน
เจ้าหน้าที่บริหารและติดตามโครงการจัดทาสัญญา
- หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
- หนังสือกู้เงินสถาบันการเงิน (ถ้ามี)
นาเสนอผู้บริหารลงนามสัญญา
สนช.
Upload เอกสารเข้าระบบ MIS

- เอกสารประกอบสัญญาโครงการ
- ข้อเสนอโครงการ
- สัญญาโครงการ

14

ภายใน
7 วัน
ดาเนินโครงการ
(สิ้นสุด
กระบวนการ)

- จัดส่งคู่ฉบับสัญญาแก่ ผปก.

งานบริหารและ
ติดตาม
โครงการ

- คู่ฉบับสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ

7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document):
1. ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรม พ.ศ.
2553 และฉบับแก้ไข
8. แบบฟอร์มที่ใช้ (Forms):
1. ฟอร์มเอกสารประกอบโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม
1.2 แบบฟอร์มสรุปภาพรวม (synopsis) โครงการนวัตกรรม
2. แบบฟอร์มประกอบการการทาสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
2.1 แบบฟอร์สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม
2.2 แบบฟอร์มเอกสารสรุปผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการ
9. เอกสารบันทึก (Records) (ถ้ามี):
ลาดับที่

ชื่อเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

วิธีการจัดเก็บ

1
2
3
4
5
6

ไฟล์ข้อเสนอโครงการนวัตกรรม
ไฟล์เอกสาร synopsis โครงการ
ไฟล์หนังสืบรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ Presentation โครงการ
ไฟล์หนังสือยืนยันอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน (ถ้ามี)
ไฟล์จดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการ

Upload บนระบบ MIS
Upload บนระบบ MIS
Upload บนระบบ MIS
Upload บนระบบ MIS
Upload บนระบบ MIS
NIA’s cdiectory

7

เอกสารประกอบวาระการประชุมพิจารณาโครงการ

8

สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ

9

ไฟล์สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ

D1/D2
D1/D2
D1/D2
D1/D2
D1/D2
งานบริหารและติดตาม
โครงการ
งานบริหารและติดตาม
โครงการ
งานบริหารและติดตาม
โครงการ
งานบริหารและติดตาม
โครงการ

คลังเอกสาร
คลังเอกสาร
NIA’s Coupon Sharing

