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ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน เรื่อง  
การขึ้นทะเบยีนหนวยงาน 

ที่รับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรม 
ตามความตองการภาครัฐ 

1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน พิจารณาข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการ

ภาครัฐของฝายบริหารวิจัยและนวัตกรรมตามความตองการของหนวยงานภาครัฐ 

 

2. ขอบขาย 

ใชสําหรับการปฏิบัติงานการข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการภาครัฐ เพ่ือให

ครอบคลุมตั้งแตการพิจารณาคุณสมบัติของหนวยงานท่ีข้ึนทะเบียนจนถึงการประกาศรายช่ือหนวยงานท่ีรับทําโครงการ  

 

3. นิยาม   

3.1 A : Analyst                         หมายถึง   นักวิเคราะห ฝายบริหารวิจัยและนวัตกรรมตามความตองการของ

หนวยงานภาครัฐ 

3.2 โครงการ   หมายถึง โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการภาครัฐ 

3.3 หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีอยู ในกํากับของ 

ฝ ายบริหารตาม ท่ีรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการ อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมกําหนด 

3.4 หนวยงานภาคเอกชน หมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

3.5 หนวยงานเจาของโครงการ หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีเปนผู กําหนดขอบเขตการวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม ซึ่งเปนผูรับงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ

รายจายประจําปและจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดทําโครงการ 

3.6 หนวยงานท่ีรับทําโครงการ หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือสถาบันการศึกษา และได

ข้ึนทะเบียนไวกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.7 ผูเขารวมโครงการ หมายถึง รั ฐ วิ ส าห กิจ  องค ก า รมหาชน  หรื อหน วย งานภาค เ อก ชน  

ท่ีดําเนินงานโครงการรวมกับหนวยงานท่ีรับทําโครงการ 

3.8   ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  หมายถึง  ผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาอนุมัติข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับ

ทําโครงการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนา

นวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 

 

4. เอกสารอางอิง 

4.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 

4.2 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง กําหนดหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกํากับของฝายบริหาร 

4.3 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง การข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับทําโครงการ 
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5. แผนผังกระบวนการทํางาน   

 

 

 

 

ตรวจสอบขอมูลและ
เอกสารเบื้องตน 

2 

แจงเปนหนวยงาน 
ที่รับทําโครงการ 

5
5

ไมครบ 

เร่ิมตน 

หนวยงานแจงความจาํนงขอ 
ขึ้นทะเบียนหนวยงานที่รับทาํโครงการ 

1 

ไมผาน 

เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติ 

3 

4
5

จบ 

ประกาศรายชือ่หนวยงานที่ไดรับ 
การขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานที่รับทําโครงการ 

ไมผาน 

ผาน 

ผาน 

แจงขอขอมูลเพิ่มเติม 

แจงปฏิเสธ 

A 

A 

A 

A 

A 
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ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน เรื่อง  
การขึ้นทะเบยีนหนวยงาน 

ที่รับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรม 
ตามความตองการภาครัฐ 

6.  รายละเอียดกระบวนการทํางาน 

ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

1. 

 

 

 

 

เอกสารเขา 

o บันทึกแบบ พน. 01  

o เอกสารแนบท่ีเก่ียวของ 

เอกสารออก 

o บันทึกแบบ พน. 01 และเอกสารแนบท่ีลงรับ

เรียบรอย 

o จดหมายแจงหรือสงอีเมลการไดรับแบบ    

พน. 01 และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนการทํางาน 

1. หนวยงานท่ีประสงคจะข้ึนทะเบียนเปนหนวยงานท่ีรับทํา

โครงการ กรอกแบบ พน. 01 (F-CO-RGD-01) และจัดทํา

เอกสารท่ีเ ก่ียวของ เชน สําเนาเอกสารการจัดตั้งและ

วัตถุประสงคหลักของหนวยงาน เปนตน เพ่ือแจงความจํานง

ขอข้ึนทะเบียนผานชองทางระบบลงทะเบียนออนไลนบนหนา

เวปไซต https://www.nstda.or.th/gd ของโครงการการพัฒนา

นวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ 

2. นักวิเคราะหลงวันท่ีรับและออกเลขเอกสารในแบบ พน. 01 

ท่ีมุมบนขวาของบันทึกแบบ พน. 01  

3. นักวิเคราะหทําจดหมายแจงหรือสงอีเมลถึงหนวยงานท่ีรับทํา

โครงการ เพ่ือแจงการไดรับแบบ พน. 01 และเอกสารท่ี

เก่ียวของกับการขอข้ึนทะเบียนโครงการการพัฒนานวัตกรรม

ตามความตองการภาครัฐ 

 

2.  

 

 

 

เอกสารเขา 

o บันทึกแบบ พน. 01 และเอกสารแนบท่ีลงรับ

เรียบรอย 

เอกสารออก 

o บันทึกแบบ พน. 01 และเอกสารแนบท่ีลงรับ

เรียบรอยจดหมายแจงหรือสงอีเมลขอขอมูล

เพ่ิมเติมในการขอข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับ

ทําโครงการ 

 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

นักวิเคราะหดําเนินการพิจารณาขอมูลในบันทึกแบบ พน. 01 

และเอกสารท่ีเก่ียวของในเบ้ืองตน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ

ครบถวนของเอกสาร 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1.   ผาน หมายถึง หนวยงานท่ีขอข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับทํา

โครงการ มีคุณสมบัติเปนหนวยงานท่ีรับทําโครงการ 

2.   ไมครบถวน หมายถึง หนวยงานท่ีรับทําโครงการ สงเอกสาร

ไมครบถวนสมบูรณ ขาดรายละเอียดหรือขอมูลสําคัญท่ี

เก่ียวของกับคุณสมบัติของหนวยงานท่ีรับทําโครงการ ใหทํา

จดหมายแจงหรือสงอีเมลขอขอมูลเพ่ิมเติม โดยกําหนดสง

ขอมูล ภายใน 7 วัน และติดตามผลเมื่อครบกําหนด 

3.   ไมผาน หมายถึง หนวยงานท่ีขอข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับ

ทําโครงการ ไมมีคุณสมบัติเปนหนวยงานท่ีรับทําโครงการ   

ซึ่งนักวิเคราะหจะดําเนินการแจงปฏิเสธทางอีเมล 

  

A 

A 

หนวยงานแจงความจํานง 
ขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยงาน 

ท่ีรับทําโครงการ 
 

1 

ตรวจสอบขอมลู 
และเอกสารเบ้ืองตน 

2 
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3. 

 

 

 

 

เอกสารเขา 

o แบบประเมินการข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับ

ทําโครงการ 

o บันทึกแบบ พน. 01 และเอกสารแนบท่ีลงรับ

เรียบรอย 

เอกสารออก 

o บันทึกแบบประเมินการข้ึนทะเบียนหนวยงาน

ท่ีรับทําโครงการ 

o อีเมลแจงปฏิเสธการข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ี

รับทําโครงการ 

o ประกาศสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง รายช่ือหนวยงานท่ี

รับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความ

ตองการของภาครัฐ 

 

ข้ันตอนการทํางาน 
1. นักวิเคราะหดําเนินการประเมินคุณสมบัติของหนวยงานท่ีรับ

ทําโครงการ ตามแบบประเมินการข้ึนทะเบียน หนวยงานท่ีรับ

ทําโครงการ (F-CO-RGD-02) โดยใชขอมูลจากบันทึกแบบ 

พน. 01 และเอกสารแนบท่ีเก่ียวของเสนอผูมีอํานาจลงนาม

พิจารณาอนุมัตกิารข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับทําโครงการ  

2. นักวิเคราะหจัดทําประกาศสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง รายช่ือหนวยงานท่ีรับทําโครงการ

การพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ตามแบบ 

F-CO-RGD-03 เสนอผูมีอํานาจลงนาม    

 

เง่ือนไขการตดัสินใจ 

1. ผาน หมายถึง หนวยงานท่ีขอข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับทํา

โครงการ มีคุณสมบัติเปนหนวยงานท่ีรับทําโครงการ  

2. ไมผาน หมายถึง หนวยงานท่ีขอข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับ

ทําโครงการ ขาดคุณสมบัติเปนหนวยงานท่ีรับทําโครงการ ให

สงอีเมลแจงปฏิเสธหนวยงานท่ีรับทําโครงการ  

4. 

 

 

 

 

เอกสารออก 

o ประกาศสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง รายช่ือหนวยงานท่ีรับ

ทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความ

ตองการของภาครัฐ 

 

 

ข้ันตอนการทํางาน 
นักวิเคราะหประกาศรายช่ือหนวยงานท่ีรับทําโครงการการ

พัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ผานหนาเวปไซต 

https://www.nstda.or.th/gd ของโครงการการพัฒนานวัตกรรม

ตามความตองการของภาครัฐ 

 

เสนอผูมีอํานาจ 
พิจารณาอนุมัติ  

3 
A 

A 

ประกาศรายช่ือหนวยงาน 
ท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปน
หนวยงานท่ีรับทําโครงการ 

4 
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ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน 

5. 

 

 

 

 

เอกสารเขา 

o ประกาศสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง รายช่ือหนวยงานท่ีรับ

ทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความ

ตองการของภาครัฐ 

เอกสารออก 

o อีเมลแจงผลการข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับทํา

โครงการ 

 

ข้ันตอนการทํางาน 
นักวิเคราะหสงอีเมลแจงผลการอนุมัติการข้ึนทะเบียนเปน

หนวยงานท่ีรับทําโครงการ ภายใน 2 วัน หลังจากออกประกาศ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง รายช่ือ

หนวยงานท่ีรับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการ

ของภาครัฐ  

 

 

 

 

 

 

 

สวนสําคัญ 

1. ตั้งแตรับบันทึกแบบ พน. 01 และเอกสารแนบท่ีเก่ียวของครบถวนสมบูรณจนถึงอนุมัติข้ึนทะเบียนหนวยงานรับทําโครงการ 

ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 9 วัน (ทําการ) 

2. ภายหลังการดําเนินงานในแตละข้ันตอนเสร็จสิ้น ใหประกาศรายช่ือหนวยงานท่ีรับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตาม

ความตองการของภาครัฐ ผานหนาเวปไซต https://www.nstda.or.th/gd ของโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความ

ตองการของภาครัฐ 

 

7. บันทึก รายงาน และแบบฟอรมตางๆ  

7.1 แบบ F-CO-RGD-01   แบบ พน. 01 

7.2 แบบ F-CO-RGD-02   แบบประเมินการข้ึนทะเบียนหนวยงานท่ีรับทําโครงการ 

7.3 แบบ F-CO-RGD-03   ประกาศสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เรื่อง รายช่ือหนวยงาน 

ท่ีรับทําโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ 

 

 

 

 

   

 
         A 

แจงเปนหนวยงาน 

ท่ีรับทําโครงการ 

5 
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