
สรุปประเด็นคําถามท่ีเก่ียวข�องกับ 
โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต�องการของภาครัฐ 

 
ประเด็นคําถาม  คําชี้แจง 

1. ประเด็นคําถามในภาพรวมของระเบียบสํานักนายกฯ  
1.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการพัฒนานวัตกรรม

ตามความต�องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 มีความแตกต�าง
จากระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและ         
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระบบการให�
ทุนอุดหนุนวิจัยอย�างไร 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ อํานวยความสะดวกและส�งเสริมให�
หน�วยงานภาครัฐท่ีอาจไม�ได�มีภารกิจวิจัยพัฒนา แต�มีความต�องการ
วิจัยนวัตกรรมเพ่ือแก�ไขป1ญหาของหน�วยงาน จัดสรรงบประมาณ 
ประกาศโจทย5วิจัย (ระบุ Solution ท่ีต�องการ) และคัดเลือกข�อเสนอ
โครงการ/หน�วยงานท่ีรับทําโครงการได�มากกว�า 1 โครงการ              
ให�ดําเนินงานพร�อมกันได�      
2. ระเบียบพัสดุฯ ในการประกาศ TOR ระบุคุณสมบัติและสิ่งส�งมอบ               
ให�ชัดเจน จากน้ันคัดเลือกให�ดําเนินการได�เพียง 1 หน�วยงานเท�าน้ัน 
และมีการระบุค�าประกัน/ค�าปรับกรณีล�าช�าไว�ชัดเจนในสัญญา 
3. ระบบการให�ทุนอุดหนุนวิจัยปกติ จะประกาศโจทย5ขอบเขตการ
วิจัยท่ีค�อนข�างกว�างและอ�างอิงกับยุทธศาสตร5การพัฒนาประเทศ 
ดัง น้ันข�อเสนอโครงการฯ ท่ีเสนอเข�ามาจึงมีความหลากหลาย           
อยู�ภายใต�ระบบการแข�งขัน (ส�วนใหญ�พิจารณาความเปIนไปได�ทาง
เทคนิค) บางครั้งกว�าผลงานวิจัยจะนําไปประยุกต5ใช�ได�จริงอาจต�องใช�
ระยะเวลาพอสมควร 

1.2 แนวทางของการกําหนดโจทย5วิจัยของโครงการพัฒนา
นวัตกรรมตามความต�องการของภาครัฐ เปIนอย�างไร  

แนวทางของการกําหนดโจทย5วิจัย มีดังน้ี 
1. เปIนโจทย5วิจัยพัฒนาท่ีอยู�บนฐานของวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 
2. เปIนโจทย5วิจัยท่ีหน�วยงานต�องการพัฒนาเพ่ือแก�ป1ญหาโดยตรง
ภายในหน�วยงาน ซ่ึงเปIนไปได�ท้ังในเชิงเทคโนโลยี ระบบ และ บริการ 

1.3 ในกรณีของหน�วยงานท่ีเปIนมูลนิธิ เช�น TDRI ซ่ึงไม�ได�มี
วัตถุประสงค5เฉพาะเพ่ือการวิจัย จะสามารถเปIนหน�วยงาน
รับทําโครงการ ตามนิยามของระเบียบน้ีหรือไม� 

ตามนิยาม หน�วยงานรับทําโครงการ ต�องเปIนหน�วยงานภาครัฐ         
แต�ท้ังน้ีหน�วยงานภาคเอกชนสามารถเข�าร�วมโครงการได�ในบทบาท
ของ “ผู�ร�วมโครงการ” (ร�วมดําเนินงานและสนับสนุนงบประมาณใน
รูปแบบ In cash หรือ In Kind) โดยสัดส�วนการสนับสนุนงบประมาณ
น้ันแล�วแต�จะตกลงกัน 

1.4 หน�วยงานภาครัฐ สามารถดําเนินบทบาทใดได�บ�างภายใต�
ระเบียบน้ี 

หน�วยงานภาครัฐ สามารถดําเนินบทบาทหน�าท่ีได� ดังน้ี  
1. เปIนหน�วยงานเจ�าของโครงการ (กําหนดโจทย5/ความต�องการ

และจัดสรรงบประมาณ)  
2. เปIนหน�วยงานรับทําโครงการ (ส�งข�อเสนอโครงการฯ เพ่ือวิจัย

พัฒนาตามโจทย5ของหน�วยงานภาครัฐอ่ืน) 
3. เปIนหน�วยงานบริหารโครงการ  

2. ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการต้ังงบประมาณของโครงการ 
2.1 หน�วยงานเจ�าของโครงการท่ีมีงบประมาณอยู�แล�ว ท้ังน้ีอาจ

ไม�ใช�งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรรายปX สามารถนํามาใช�
ภายใต�ระเบียบน้ีได�หรือไม�  

หน�วยงานรัฐเจ�าของโครงการ (นิติบุคคล) ท่ีเปIนผู�รับงบประมาณตาม
กฏหมายว�าด�วยงบประมาณ สามารถนํางบประมาณท่ีมีอยู�มาใช�
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมภายใต�ระเบียบน้ีได�  

2.2 หน�วยงานภาครัฐท่ีมีงบประมาณสําหรับวิจัยและพัฒนาอยู�
แล�วน้ัน ระเบียบสํานักนายกฯ ดังกล�าวน้ีจะมีผลลบล�าง 
(Overrule) ระเบียบของหน�วยงานเดิมหรือไม�  

ระเบียบน้ีไม�ได�ระบุว�า กฏหมายหรือระเบียบอ่ืนใดท่ีขัดต�อระเบียบน้ี
ให�ใช�ระเบียบน้ี ดังน้ันหากหน�วยงานประสงค5จะใช�งบประมาณภายใต�
ระเบียบน้ี ด�วยเห็นว�าระเบียบน้ีมีประโยชน5และมีความคล�องตัวก็
สามารถดําเนินการได�เลย หรือจะกลับไปใช�ภายใต�ระเบียบของ
หน�วยงานเดิมก็ได�  



ประเด็นคําถาม  คําชี้แจง 
2.3 หน�วยงานเจ�าของโครงการ สามารถของบประมาณสําหรับ

ดําเนินโครงการฯ น้ี จากแหล�งใดได�บ�าง 
2.4 หากเปIนหน�วยงานรัฐวิสาหกิจ องค5การมหาชน หน�วยงานท่ีจัดตั้ง

ภายใต�  พรบ. เฉพาะสามารถจัดสรรจากงบประมาณท่ีมี             
ในหน�วยงานได�เลย (หมวดงบอุดหนุนท่ัวไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

2.5 หากเปIนหน�วยงานราชการ  อาจจะของบแผ�นดิน งบกลางปX         
งบกองทุนต�างๆ แหล�งทุนต�างๆ หรือเงินบริจาค เปIนต�น ซ่ึงกรณี
งบแผนดินจะระบุชัดเจนเปIนรายหมวด ท้ังน้ีหากจะขอปรับหมวด
งบเพ่ือนํามาใช� อาจต�องขออนุมัติจากสํานักงบประมาณ 

2.4 ปกติจะมีการขอกรอบงบแผ�นดินประจําปXอยู�แล�ว (งบขาข้ึน
ตามภารกิจหลักของหน�วยงาน) ท้ังน้ีหากหน�วยงานเจ�าของ
โครงการมีแผนท่ีจะทําโครงการตามระเบียบน้ี สามารถท่ีจะ
ข อ  On top ร ะ บุ เ ปI น หม วด งบ ท่ี ชั ด เ จน กับสํ า นั ก
งบประมาณได�หรือไม� 

สวทช. อยู�ระหว�างประสานขอหารือร�วมกับสํานักงบประมาณเก่ียวกับ
แนวทางการของบประมาณประจําปXสําหรับดําเนินงานภายใต�     
ระเบียบน้ี 

2.5 งบประมาณท่ีใช�ภายใต�ระเบียบน้ี สามารถใช�ได�ท้ังในหมวด
งบดําเนินการและงบลงทุนหรือไม� 

ในระเบียบไม�จํากัด/กําหนดหมวดไว� แต�ผู�รับงบประมาณไปดําเนินการ 
คือ หน�วยงานรัฐ (รับทําโครงการ) ต�องใช�งบประมาณตามระเบียบของ
หน�วยงานน้ันๆ  

2.6 หน�วยงานเจ�าของโครงการ ต�องใช�จ�ายงบประมาณภายใน 
รอบปX หรือสามารถผูกพันข�ามปXได�หรือไม� 

แหล�งท่ีมาของงบประมาณ (งบแผ�นดิน งบกลางปX  งบฉุกเฉิน              
งบกองทุน หรือเงินบริจาค) จะเปIนตัวกําหนดรูปแบบการใช�จ�าย
งบประมาณ ดังน้ันหน�วยงานเจ�าของโครงการสามารถขอเจรจากับ
แหล�งเงินได� กรณีท่ีต�องมีการผูกพันงบดําเนินการวิจัยพัฒนาข�ามปX 

3. ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการจัดการสิทธิในทรัพย0สินทางป1ญญาและการนําไปใช�ประโยชน0 
3.1 ในกรณีท่ีมีการจด IP ภายใต�โครงการ อายุของ IP จะเท�ากับ

จํานวนปXท่ีได�รับความคุ�มครองใน IP น้ันหรือไม� 
หากมีการจด IP ภายใต�โครงการ จะได�รับความคุ�มครอง 20 ปXตาม
กฏหมาย แต�อย�างไรก็ตามหากไม�มีการนําไปใช�ประโยชน5ภายใน 2 ปX 
สิทธิในทรัพย5สินทางป1ญญาจะกลับไปเปIนของหน�วยงานเจ�าของ
โครงการ  

3.2 ในกรณีท่ีหากผลงานท่ีได�มีคุณภาพ และมีโอกาสนําไปใช�
ประโยชน5 เชิงพาณิชย5  ซ่ึงโดยหลักการแล�วค�อนข�างมี
กระบวนการชัดเจนหากเปIนกรณีหน�วยงานภาครัฐ แต�หาก
มีหน�วยงานภาคเอกชนสนใจท่ีจะจัดซ้ือ/จัดจ�างผลงานท่ีข้ึน
บัญชีนวัตกรรมไว�แล�วน้ัน มีความเปIนไปได�หรือไม�อย�างไร 

ในขณะน้ีอยู�ระหว�างดําเนินการศึกษาและหารือกับหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือปรับปรุงการข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยเฉพาะกรณีการ
ให�สิทธิประโยชน5แก�ภาคเอกชนในการจัดซ้ือ/จัดจ�างผลงานในบัญชี
นวัตกรรมไทย   

4. ประเด็นคําถามเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน การบริหารโครงการและงบประมาณ 
4.1 ตามท่ีระเบียบได�ระบุเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการฯ       

ไว� 3 ระยะ คือ ศึกษาความเปIนไปได� พัฒนาต�นแบบ และ
ทดสอบการใช�งาน ตามลําดับ น้ัน จําเปIนต�องเริ่มวิจัยพัฒนา
ตั้งแต�ระยะท่ี 1 หรือไม�  

ไม�จําเปIน สามารถเริ่มดําเนินการวิจัยพัฒนาท่ีระยะใดก็ได� ข้ึนอยู�กับ
ความพร�อมขององค5ความรู� เทคโนโลยี และความสามารถของทีม
หน�วยงานรับทําโครงการ  

4.2 การบริหารงบประมาณในภาพรวมและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว
เปIนอย�างไร  

ขออธิบายการบริหารงบประมาณในภาพรวม ดังน้ี  
4.3  หน6วยงานเจ�าของโครงการ จัดสรรงบประมาณสําหรับทํา
โครงการ โดยอาจจะเปIนงบภายในหน�วยงาน งบแผ�นดิน งบกองทุน 
แหล�งทุนต�างๆ หรือเงินบริจาค ซ่ึงให�ใช�แนวปฏิบัติตามระเบียบท่ี
เก่ียวข�องของแหล�งเงินน้ัน  
4.4  หน6วยงานเจ�าของโครงการ พิจารณาคัดเลือกข�อเสนอโครงการ/
หน�วยงานรับทําโครงการ ติดตามประเมินผล โดยใช�แนวปฏิบัติภายใต�
ระเบียบน้ี แต�ในส�วนของการเบิกจ�ายงบโครงการให�หน�วยงานรับทํา
โครงการจะอ�างอิงระเบียบของหน�วยงานเจ�าของโครงการ 
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4.5  หน6วยงานรับทําโครงการ ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาโดยใช�      
แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ5สารเคมท่ีี
จําเปIนเพ่ือดําเนินงานตามข�อเสนอโครงการ 

4.3 มีการกําหนดข�อจํากัดของระยะเวลาในการดําเนินงาน
โครงการหรือไม� 

ไม�มีการข�อจํากัดของระยะเวลาโครงการ ข้ึนอยู�กับระยะ (Stage) ของ
การพัฒนาและแผนงานวิจัยของแต�ละข�อเสนอโครงการฯ   

4.4 หน�วยงานเจ�าของโครงการ สามารถกําหนดรูปแบบ/
เ งินงวด และการเบิกจ�ายงบประมาณของโครงการ 
(Project) ได�เองหรือไม� 

หน�วยงานเจ�าของโครงการ สามารถกําหนดจํานวนงวด/จํานวนเงิน/
รูปแบบการจ�ายเงินได�ตามท่ีเห็นเหมาะสม แต�อย�างไรก็ตามในกรณีท่ีมี
ผู�ร�วมโครงการภาคเอกชน  ควรกําหนดให�มีสัดส�วนการร�วมสนับสนุน
ทุนวิจัยจากภาคเอกชนด�วย เพ่ือให�เห็นความเข�มแข็งของความร�วมมือ
จากทุกภาคส�วน และมีแนวโน�มของการนําไปใช�ประโยชน5ได�จริง 
รวมท้ังทําให�ภาคเอกชนเห็นความสําคัญของการวิจัยพัฒนานวัตกรรม 

4.5 ตัวอย�างของกระบวนการบริหารโครงการเปIนอย�างไรบ�าง  ในภาพรวมของกระบวนการบริหารโครงการ อาจจะเริ่มตั้งแต�ข้ันตอน
การพิจารณาคัดเลือกโครงการ  การจัดทํานิติกรรม การเบิกจ�าย
เงินงวด  การติดตามความก�าวหน�าและประเมินผลการดําเนินงานใน
แต�ละช�วงเวลา และสุดท�ายส�งมอบผลงานตามท่ีระบุไว�ในข�อเสนอ
โครงการฯ  ซ่ึงหน�วยงานเจ�าของโครงการ อาจจะบริหารเอง หรือ
ขอให�หน�วยงานรัฐอ่ืนท่ีมีประสบการณ5เช่ียวชาญการบริหารงานวิจัย 
ดําเนินการให�   โดยอาจมีการตกลงให�ค�าตอบแทนการบรหิารโครงการ
แก�หน�วยงานดังกล�าวได�ตามความเหมาะสม 

4.6 กรณีท่ีหน�วยงานเจ�าของโครงการกําหนดให�มีหน�วยงาน
บริหารโครงการแล�ว หน�วยงานเจ�าของโครงการจะยังมีส�วน
เก่ียวข�องในการติดตามและประเมินผลโครงการด�วยหรือไม� 

หน�วยงานเจ�าของโครงการมีหน�าท่ีต�องดูแลโครงการ ตั้งแต�การตั้ง
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข�อง ติดตามและประเมินผลโครงการจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ  

4.7 เมื่อวิจัยพัฒนาสําเร็จได�ต�นแบบผลิตภัณฑ5ตามเปfาหมาย
แล�ว จําเปIนต�องไปขอข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยหรือไม� 

ไม�จําเปIน (ในระเบียบไมได�ระบุไว�) แต�ท้ังน้ีขอแนะนําให�ข้ึนทะเบียน
บัญชีนวัตกรรมไทย เน่ืองจากจะได�สิทธิประโยชน5ของการจัดซ้ือ 30 %  
โดยกระบวนการพิจารณาข้ึนบัญชีนวัตกรรมน้ัน หากเอกสารและ
ข�อมูลครบถ�วนจะใช�เวลาประมาณ 1-2 เดือน  

5. ประเด็นคําถามเกี่ยวกับประกาศกระทรวงฯ เร่ือง “กําหนดหน6วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยู6ในกํากับของฝ=ายบริหาร” 
5.1 ในนิยามของหน�วยงานภาครัฐน้ัน รวมถึงศาลและองค5กร

อิสระด�วยหรือไม�  ท้ัง น้ีหากไม�รวมจะประกาศเพ่ิมใน
ภายหลังหรือไม�  

ระเบียบสํานักนายกฯ ออกโดยอาศัยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 
ดังน้ันในเรื่องของบทบัญญัติท่ีให�อํานาจระเบียบสํานักนายกฯ จะ
ครอบคลุมได�เฉพาะส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค5กรมหาชน และ
หน�วยงานในกํากับของฝjายบริหาร ไม�รวมถึงหน�วยงานในฝjายนิติ
บัญญัติและตุลาการ  

5.2 เหตุใดจึงต�องมีการประกาศกระทรวงฯ  เรื่อง กําหนด
หน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยู�ในกํากับของฝjายบริหาร 

เน่ืองจากในระเบียบระบุนิยาม หน�วยงานของรัฐ หมายถึง ส�วน
ราชการตามกฎหมายว�าด�วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
กฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน รัฐวิสาหกิจ และ 
องค5การมหาชน ซ่ึงเปIนหน�วยงานรัฐอยู�แล�ว แต�ยังมีหน�วยงานอ่ืนของ
รัฐอีกหลายหน�วยงาน เช�น หน�วยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตาม พรบ. เฉพาะ 
เปIนต�น ดังน้ันเพ่ือเอ้ือประโยชน5และส�งเสริมให�หน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ี
อยู�ในกํากับของฝjายบริหาร สามารถดําเนินบทบาทเปIนหน�วยงาน
เจ�าของโครงการ หน�วยงานรับทําโครงการ หรือหน�วยงานบริหาร
โครงการได�จึงจําเปIนต�องออกประกาศกระทรวงฯ ดังกล�าว 
 
 



ประเด็นคําถาม  คําชี้แจง 
6. ประเด็นคําถามเกี่ยวกับประกาศกระทรวงฯ เร่ือง “การขึ้นทะเบียนหน6วยงานท่ีรับทําโครงการ” 
6.1 ในประกาศข�อท่ี 1 มีข�อสังเกตุ คือ หน�วยงานท่ีรับทํา

โครงการ ต�องมีคุณสมบัติครบท้ัง 3 ข�อหรือไม�  
หน�วยงานรับทําโครงการ ต�องมีคุณสมบัติครบ 3 ข�อตามท่ีระบุ             
ในประกาศ 

6.2 ในกรณีท่ีมีหน�วยงานรับทําโครงการเปIนทีม (มากกว�า 1 
หน�วยงาน) จําเปIนต�องข้ึนทะเบียนหน�วยงานร�วมรับทํา
โครงการท้ังหมดหรือไม� 

ในหลักการหน�วยงานรับทําโครงการจะเปIนผู�ทํานิติกรรมกับหน�วยงาน
เจ�าของโครงการและต�องข้ึนทะเบียนหน�วยงานรับทําโครงการฯ  
ดัง น้ันหากมีการกําหนดหน�วยงานหลักท่ีจะทํานิติกรรมไว�แล�ว  
หน�วยงานร�วมรับทําโครงการในทีมท่ีเหลือไม�จําเปIนต�องข้ึนทะเบียน 

6.3 หน�วยงานเจ�าของโครงการต�องข้ึนทะเบียนหรือไม� หน�วยงานเจ�าของโครงการ ไม�ต�องข้ึนทะเบียน 
6.4 ในแบบฟอร5ม พน. 01 ข�อท่ี 2  หมายถึง หน�วยงานย�อย

ภายใต�นิติบุคคลข�อท่ี 1 ใช�หรือไม� 
เปIนการยื่นโดยนิติบุคคลก�อน แต�ในบางนิติบุคคลมีขนาดค�อนข�างใหญ� 
เช�น สถาบันการศึกษา ดังน้ันเพ่ือให�บริหารจัดการมีความชัดเจน       
จึงขอให�ข้ึนทะเบียนในระดับหน�วยงานย�อย เช�น ระดับคณะ/ภาควิชา 
โดยระบุในข�อท่ี 2 ของแบบฟอร5ม  แต�ท้ังน้ีในนิติบุคคลท่ีโครงสร�าง
หน�วยงานขนาดเล็กและไม�ซับซ�อน  สามารถขอข้ึนทะเบียนเพียง       
นิติบุคคลเดียวได�  

6.5 เมื่อข้ึนทะเบียนหน�วยงานรับทําโครงการเรียบร�อยแล�ว        
มีการกําหนดอายุของการข้ึนทะเบียนไว� หรือไม� 

ไม�มีกําหนดอายุ  ข้ึนทะเบียนเพียงครั้งเดียว 

7. ประเด็นคําถามเกี่ยวกับประกาศกระทรวงฯ เร่ือง “หลักเกณฑ0และวิธีการแต6งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการและ
คณะกรรมการประเมินผลโครงการ” 

7.1 ในส�วนขององค5ประกอบของคณะกรรมการแต�ละชุด        
ควรระบุรายละเอียดของกรรมการท่ีมาจาก “ผู�แทน
หน6วยงานเจ�าของโครงการ” และ “ผู�ทรงคุณวุฒิในสาขา
ท่ีเกี่ยวข�อง” ให�ชัดเจน เพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีตรงกัน 

ได�ปรับแก�ไขรายละเอียดให�มีความชัดเจนภายใต�หลักการ ดังน้ี  
1. ผู�แทนหน6วยงานเจ�าของโครงการ อาจไม� จํา เปIนต�องเปIน
ผู�ทรงคุณวุฒิ แต�เปIนในฐานะหน�วยงานเจ�าของโครงการ เช�น ผู�แทน
จากฝjายยุทธศาสตร5 ฝjายงบประมาณ หรือเปIนผู�แทนด�วยเหตุผล
เฉพาะของหน�วยงานได�  
2. ผู�ทรงคุณวุฒิ  อาจเปIนผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข�องจากภายใน
หรือภายนอกหน�วยงานเจ�าของโครงการได�   

7.2 ในร�างประกาศท่ีระบุข�อความไว�ว�า “คณะกรรมการ…  มี
อํานาจและหน�าท่ีอย6างน�อย” น้ัน มีเจตนารมณ5อย�างไร 
เน่ืองจากโดยปกติจะใช�คําว�า “มีอํานาจหน�าท่ีดังต�อไปน้ี”   

มีเจตนารมณ5ท่ีจะไม�ทําให�เกิดการ Overrule อํานาจหน�าท่ีอ่ืนใดของ
หน�วยงานเจ�าของโครงการ โดยมุ�งเน�นเพียงเพ่ือให�พิจารณาประเด็น
ต�างท่ีเก่ียวข�องอย�างน�อยตามท่ีระบุไว� หากมีอํานาจหน�าท่ีท่ีต�องปฏิบัติ
เพ่ิมเติม ก็ไปใช�ข�อ 2 อนุ 4 และ ข�อท่ี 4 อนุ 2  ในการระบุเพ่ิมเติม  
ในคําสั่งแต�งตั้งท่ีเก่ียวข�องได�  

7.3 ในข�อท่ี 4 อนุ 1 ข�อความ “ติดตามความก�าวหน�าเปIนประจํา
อย�างสม่ําเสมอ” น้ัน ควรระบุเปIนตัวเลขให�ชัดเจน ได�
หรือไม� 

ในหลักการขอระบุไว�เช�นน้ีก�อน เน่ืองจากในทางปฏิบัติผู�ท่ีเก่ียวข�อง
สามารถหารือร�วมกัน เพ่ือกําหนดระยะเวลาติดตามความก�าวหน�าท่ี
เหมาะสมได� ข้ึนกับระยะเวลาของแต�ละโครงการและตารางเวลาการ
ทํางานท่ีตกลงร�วมกัน 

7.4 คณะกรรมการคัดเลือกโครงการ เทียบได�กับคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการ
จัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560          
ใช�หรือไม� 

ใช�หลักการเดียวกัน ท้ังน้ีขอให�ข�อมูลเปรียบเทียบกันท่ีชัดเจน ดังน้ี  
เมื่อหน�วยงานเจ�าของโครงการ กําหนดโจทย5ความต�องการ ประกาศ
รับข�อเสนอโครงการแล�ว ให�ดําเนินการตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ได�แก�  

1. คณะกรรมการคัดเลือกโครงการ (เทียบได�กับคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ�าง) เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการ  

2. คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ (เทียบได�กับ
คณะกรรมการตรวจรับ) เ พ่ือติดตามความก�าวหน� า
ประเมินผลงานส�งมอบภายใต�โครงการ 

 
                            


