รายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัตหิ นาที่ คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ครั้งที่ 6/2562 วันจันทรที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ณ หองประชุม 1 สกสว. ชั้น 14 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ
กรรมการผูมาประชุม

*******************************************

1. นางประภาศรี บุญวิเศษ
2. นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน
3. นางแนงนอย เวทยพงษ

4. นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร
5. นางภัทรพร วรทรัพย
6. นายอิทธิชัย ยศศรี
7. พลตรีจตุพร ไชยศรี
8. ดร.จุฬารัตน ตันประเสริฐ

9. ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
10. นายพันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุม
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรรมการ
ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
ที่ปรึกษากระทรวงดานการควบคุมปองกันโรค
หัวหนาสำนักวิชาการสาธารณสุข
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
รองเจากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แทนปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
รองผูอ ำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
แทนผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ศ.ดร.กมล เลิศรัตน
รศ.ดร.ชิต เหลาวัฒนา
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท
นายธันวา เลาหศิริวงศ
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูลาประชุม
1. ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
2. ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
ก. ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
รองผูอำนวยการ ดานนโยบายและแผนยุทธศาสตร
2. รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
3. ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
รองผูอำนวยการ ดานการบริหารระบบงบประมาณ
4. รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
รองผูอำนวยการ ดานการพัฒนาระบบ ววน. และเครือขาย
5. ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา
ผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนบูรณาการ ววน. เพื่อชุมชน
และพื้นที่
6. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
ผูอ ำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ
7. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ผูอำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใชงบประมาณ
8. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
ผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ
9. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
10. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจงานตรวจสอบภายใน
11. นางสุรีรัตน ชะนะมา
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ
และนวัตกรรมองคกร
12. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
พนักงานอาวุโส สกสว.
13. นางสาววิภาวี มะมา
พนักงาน สกสว.หัวหนางานการเงิน
14. นางอาภรณ วายุโชติ
พนักงาน สกสว.
15. นายพัทธพล คงมี
พนักงาน สกสว.
16. นางสุพิชชา สถิตพนาพร
พนักงาน สกสว.
17. ดร.ศรวณีย สิงหทอง
พนักงาน สกสว.
18. นางสาวอัลลิกานต กุลพรพันธ
พนักงาน สกสว.
19. นายปกรัฐ กนกธนาพร
พนักงาน สกสว.
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20. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
21. นางสาววริศรา ชื่นอารมย

ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน
ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

ข. ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1. พล.ต.สมเกียรติ สัมพันธ
2. พ.อ.เพิ่มพร จงประสิทธิ์

3. ดร.นริสรา เมืองสวาง
เริ่มประชุม

ผูอำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รองผูอำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ

เวลา 9.00 น.

นางประภาศรี บุญวิเศษ รองประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

คณะกรรมการกฤษฎีกาขอเชิญ สกสว. เขาหารือชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณดาน
การอุดมศึกษา และงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่กรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2562 เรื่องขอหารือขอกฎหมายตามมาตรา 11 (2) ของพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 กำหนดใหสภานโยบายฯ มีหนาที่และอำนาจพิจารณาให
ความเห็ น ชอบกรอบวงเงิน งบประมาณประจำป ดานการอุด มศึกษาในความรับ ผิ ดชอบของกระทรวง และ
งบประมาณด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ ก อ นที่ ส ำนั ก งบประมาณจะนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำหนดวาเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
กรอบวงเงินตามมาตรา 11 (2) แลว ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณดานการอุดมศึกษา และงบประมาณ
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหดำเนินการตามมาตรา 16(1) และ (2)

-4-

ตอมาคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเชิญ สกสว. ซึ่งเปนผูแทนหนวยงานเขารวมชี้แจงเรื่องการจัดทำ
งบประมาณตามพระราชบัญญั ติสภาโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแห งชาติ พ.ศ.
2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2

การมอบหนังสือเพื่อเปนอภินันทนาการแกคณะกรรมการ

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งปฏิบัติหนาที่กรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัต กรรม (กสว.) และ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) แจงใหที่ประชุมทราบวา ในครั้งนี้ฝายเลขานุการขอ
มอบหนังสือเพื่อเปนอภินันทนาการแกคณะกรรมการ จำนวน 2 เลม คือ 1) ประเทศไทยในความคิดของเมธี
วิจัยอาวุโส เลม2 และ 2) เขียนชนบทใหเปนชาติ กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2562

ฝายเลขานุการ โดย รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย รองผูอำนวยการ ดานการพัฒนาระบบ ววน. และ
เครือขาย สกสว. นำเสนอรางรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ตอ
ที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2562 ที่นำเสนอ
ตามที่ไดมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้
1. หนา 16 บรรทัดที่ 3 ขอที่ 8 แกไขเปน “ในที่ประชุมมีความเห็นวา การสงคำของงบประมาณ
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหนวยงานในระดับปฏิบัติการ ใหสงคำขอ
งบประมาณมาที่หนวยบริหารโปรแกรม (PMU) โดยตรง”
2. หนา 17 ปรับแผนภาพแนวทางการจัดสรรงบประมาณป 2563 ของโครงการ Flagship โดย
ให มี ห น ว ยบริ ห ารจั ด การ Subprograms/Sectors คื อ หน ว ยบริ ห ารโปรแกรม (PMU) การปรั บ แก ไ ข
โครงสราง และการบริหารแผนงาน ววน. สรุปไดดังนี้

PMU

สกสว.
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1

คำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทน
หนวยงาน กรรมการผูแทนสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรม กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ซึ่ งปฏิ บั ติ ห น าที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจั ยและนวั ตกรรม (กสว.) นำเสนอวา ตามระเบี ย บสภานโยบายการ
อุ ด มศึ กษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ตกรรมแห งชาติ วาดว ยหลัก เกณฑ วิธีก ารไดมา คุ ณ สมบั ติ ลั ก ษณะ
ตองหาม การแตงตั้งและการพนจากตำแหนงของประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562
โดยมี ดร.สมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ รองนายกรั ฐ มนตรี ในฐานะผู รั บ มอบหมายจากนายกรั ฐ มนตรี ให เป น
ประธานสภานโยบายฯ ไดลงนามในระเบียบดังกลาวแลวนั้น
โดยตามระเบียบไดกำหนดใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง เพื่อทำหนาที่สรรหา
เพื่อใหไดมาซึ่งประธานกรรมการ กรรมการผูแทนหนวยงาน กรรมการผูแทนสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการ
ผูทรงคุ ณ วุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม โดยอนุกรรมการสรรหาตองเป น
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือดาน
สังคมศาสตร หรือดานมนุษยศาสตร จำนวน 5 คน ประกอบดวย 1) ประธานอนุกรรมการสรรหา จำนวน
1 คน 2) อนุกรรมการสรรหา จำนวน 4 คน โดยอนุกรรมการสรรหาอยางนอย 2 คน ตองมาจากกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน กสว. หรื อกรรมการผู ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ งปฏิ บั ติ ห น าที่ กสว. และตองไม เป น ผูดำรงตำแหน ง
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กรรมการโดยตำแหนงใน กสว.3) เจาหน าที่ ของ สกสว. จำนวน 1 คน เป น เลขานุ การ ทั้ งนี้ อนุ กรรมการ
สรรหาฯ อาจแตงตั้งเจาหนาที่ของ สกสว. จำนวน 1 คน เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
ซึ่งตอมาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ 63/2562 เรื่องแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนหนวยงาน กรรมการผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการส งเสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม ซึ่ ง ลงนามโดย
นายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2562 โดยมีรายชื่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
1. นายศักรินทร ภูมิรัตน
ประธานอนุกรรมการ
2. นายกฤษพงศ กีรติกร
อนุกรรมการ
3. นายสัมพันธ ศิลปนาฎ
อนุกรรมการ
4. นายกมล เลิศรัตน
อนุกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
อนุกรรมการ
6. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
เลขานุการ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

ขออนุมัตแิ ผนปฏิบัติการ และวงเงินงบประมาณรายจายของกองทุนสงเสริม
ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝา ยเลขานุก ารนำเสนอวา รายละเอีย ดแผนปฏิบ ัติก าร และวงเงิน งบประมาณรายจา ยของ
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดสรุป
ไดดังนี้
สถานภาพกองทุนและภาระผูกพัน ณ สิน้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เงินกองทุน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (รอการรับรองจาก สตง.)
ประมาณการรายรับ (ระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562)
หัก ประมาณการรายจาย (ระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562)

4,642.16 ลานบาท
84.83 ลานบาท
1,230.00 ลานบาท

∴ เงินกองทุนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กอนหักภาระผูกพัน)

3,496.99 ลานบาท

หมายเหตุ
1. ประมาณการรายรับ ประกอบดวย ดอกเบี้ยจากกองทุน รายไดจากผลงานวิจัย เงินคืนจากโครงการ
รายไดจากการอนุญาตใหใชสิทธิ
2. ประมาณการภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 3,949.99 ลานบาท
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3. สกสว. ยังคงมีเงินที่ไดรับจากแหลงอื่น ซึง่ จัดเปนรายไดจากเงินสนับสนุนการวิจัยรอการรับรู และยังไมได
บันทึกเปนรายไดในกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 824.00 ลานบาท (ประมาณการ)

ขอเสนอปงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดสรรงบประมาณป 2563
การจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม ไดแก
1. งบประมาณสนับสนุนแผนงาน flagship program ตามแผนดาน ววน.
7,964.60 ลานบาท
2. งบประมาณโครงการปกติ (Non-flagship program)
4,170.78 ลานบาท
รวมทัง้ สิ้น
12,135.38 ลานบาท
รายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
1. เงินกองทุนสุทธิ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 (กอนหักภาระผูกพัน) ยอดยกมา
2. งบประมาณแผนดิน
3. ดอกเบี้ยจากกองทุน
4. เงินคืนจากโครงการ
5. อื่นๆ (ไดแก รายไดจากการอนุญาตใหใชสิทธิ, เงินบริจาค)
รวม

3,496.99
12,554.57
60.00
50.00
3.00
16,164.56

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

รายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
1. งบประมาณสนับสนุนแผนงาน flagship program
7,168.14 ลานบาท
ตามแผนดาน ววน.
2. งบประมาณโครงการปกติ (Non-flagship program)
4,170.78 ลานบาท
3. รายจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยและกิจกรรม
2,145.88 ลานบาท
ที่เกีย่ วเนื่องตามบทเฉพาะกาล มาตรา 71 วรรคทายแหง พรบ.สภานโยบายฯ
4. คาใชจายในการบริหารกองทุน
480.00 ลานบาท
รวมรายจาย
13,964.80 ลานบาท
สรุปงบประมาณของกองทุนสงเสริม ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท
งบกองทุนฯ

รายรับ (ลานบาท)
16,164.56

รายจาย (ลานบาท)
13,964.80

รายรับ-รายจาย (ลานบาท)
2,199.76

หมายเหตุ ประมาณการภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
- โครงการวิจยั และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตามบทเฉพาะกาล มาตรา 71 วรรคทาย แหง พรบ.สภา
นโยบายฯ จำนวน 1,804.11 ลานบาท
- แผนงาน flagship program งวดที่ 3 จำนวน 796.46 บาท
รวมภาระผูกพันทั้งสิ้น 2,600.57 ลานบาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ป 2563 ของกองทุนสงเสริม ววน.

1. งบประมาณสนับสนุนแผนงาน flagship program ตามแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน flagship program ประกอบดวยแผนงาน 27 แผนงาน ไดแก
1. โครงการสนับสนุนการทำวิจยั และนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และ
บัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร
2. โครงการปญญาประดิษฐสำหรับทุกคน
3. โครงการสนับสนุนแผนปฏิบตั ิการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย
4. แผนงานสรางโอกาสและความสามารถในการเขาสูยุคเทคโนโลยีควอนตัม
5. โครงการการรวมพัฒนาดาวเทียมเพื่อการวิจยั อวกาศแหงชาติ
6. ขอริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหนาประเทศไทย
7. แผนการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษยในศตวรรษที่ 21 ดวยมนุษยศาสตร
สังคมศาสตร และศิลปศาสตร
8. ประเทศไทยไรขยะ
9. PM2.5
10. Smart Farming
11. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงทางดานน้ำ (Water security)
12. Thailand Ageing R&I Platform (โครงการไทยอารี)
13. โครงการชุดวิจยั นโยบายสันติประชาธรรมเพื่อการสรางสังคมเปด
14. แผนงานความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลกดานความปลอดภัยทางถนน
15. แผนงาน BCG in Action ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อ
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
16. การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร
17. แผนการดำเนินงานโครงการ Public-Private Partnership for RDI ประจำปงบประมาณ 2563
18. โครงการการสรางกำลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมภิ าค เพื่อตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศ และโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจทองถิ่นในภูมภิ าค ดวยองคความรู
ภูมิปญญาและนวัตกรรม
19. โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
20. ชุมชนนวัตกรรม
21. อาสาประชารัฐ
22. กลุม มกร. ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่
23. แผนงานพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา Education Sandbox
24. โครงการหองปฏิบตั ิการอนาคตดานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
25. แพลตฟอรมบมเพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการตอยอดสูภ าคอุตสาหกรรม
26. Global Partnership Fund
27. บุคลากรวิจยั และนวัตกรรม ทุนวิจัย ผลงานวิจยั ฯลฯ
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โดยมีแผนการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
งบประมาณ
งวดที่ 1 (70%) งวดที่ 2 (20%) งวดที่ 3 (10%)
รวม
(ลานบาท)
แผนงาน flagship
5,575.22
1,592.92
796.46
7,964.60
ทั้งนี้มีแผนการเบิกจายงบประมาณรายจายในป 2563 ซึ่งจะเบิกจายงบประมาณงวดที่ 1 และงวดที่ 2 รวม
เปนเงินทัง้ สิน้ 7,168.14 ลานบาท
2. งบประมาณโครงการปกติ (Non-flagship program)
งบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหนวยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่เปนงบโครงการปกติที่ไดรับ
การจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ตาม พรบ. การสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562
มาตรา 17(2) โดยอนุโลม จำนวน 58 หนวยงาน ซึ่งมีแผนการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานทั้งหมด โดย
เบิกจายใหทั้งหมดในงวดเดียว (100%) รวมเปนเงิน 4,170.78 ลานบาท
3. รายจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตามบทเฉพาะกาล มาตรา 71 วรรค
ทาย แหง พรบ.สภานโยบายฯ
วงเงินรายจายงบประมาณผูกพัน (ลานบาท)
ภารกิจ/ฝาย

ภารกิจวิจัยและพัฒนา
ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ - ฝาย 1
ฝายเกษตร - ฝาย 2
ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ - ฝาย 3
ฝายชุมชนและสังคม - ฝาย 4
ฝายอุตสาหกรรม - ฝาย 5
ฝายวิจัยมุงเปา
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
ภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย
ฝายวิชาการ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยนานาชาติ (IRN)
ฝายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร

งบ สกสว.
795.98
93.24
83.71
104.26
79.46
198.00
149.64
87.67
705.86
258.48
260.02
93.50
52.36
41.50

งบแหลงทุนอื่น
245.52
8.00
2.14
116.02
6.55
88.00
24.81
0.00
63.70
42.65
0.65
11.50
0.00
8.90

รวม
1,041.50
101.24
85.85
220.28
86.01
286.00
174.45
87.67
769.56
301.13
260.67
105.00
52.36
50.40
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งบ สกสว. งบแหลงทุนอื่น
ภารกิจ/ฝาย
รวม
ภารกิจขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
208.01
126.81
334.82
ฝายบูรณาการวิจัยและความรวมมือเพือ่ พัฒนาเชิงพื้นที่
100.06
106.44
206.50
หนวยวิจัยเชิงยุทธศาสตร (SRI)
35.80
11.83
47.63
โครงการรวมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว.
8.54
8.54
17.08
งานการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน
27.16
0.00
27.16
งานสื่อสารสังคม
7.05
0.00
7.05
ฝายติดตามและประเมินผลงานวิจัย
29.40
0.00
29.40
วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น
1,709.85
436.03
2,145.88
หมายเหตุ มาตรา 71 วรรคท าย แห ง พรบ.สภานโยบายฯ ระบุ วา “ให ส ำนั กงานคณะกรรมการส งเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมยังคงดำเนินโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย
ตอไปจนกวาจะสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว”
4. คาใชจายในการบริหารกองทุน
คาใชจายในการบริหารกองทุน
1. ดานนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2. ดานการบริหารระบบงบประมาณ
3. ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
4. ดานการพัฒนาระบบและเครือขาย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
5. ดานการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ (ลานบาท)
110.00
140.00
10.00
120.00
100.00
480.00

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่กรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัต กรรม (กสว.) และ คณะกรรมการอำนวยการ สำนั กงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) แจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา รายจายงบประมาณผูกพัน
โครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่นำเสนอขางตนเปนกรอบงบประมาณ โดยหากมีการถายโอนภารกิจ
สวนใดไปยังหนวยงานใหทุน จะดำเนินการโอนงบประมาณในสวนนั้นๆ ตามไปดวย ทั้งนี้การถายโอนงานขึ้นอยู
ความพรอมของทั้ง สกสว. และหนวยงานใหทุน
ที่ประชุมรับทราบ
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรเรียงลำดับการนำเสนอ ดังนี้ 1) งบประมาณภาพรวมของประเทศ 2) คาใชจายบริหารกองทุน
จำนวน 480.00 ล า นบาท 3) งบประมาณสนั บ สนุ น แผนงาน flagship program 4) งบประมาณ
โครงการปกติ (Non-flagship program) 5) รายจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยและกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง ตามลำดับ
2. ควรหารือกับสำนักงบประมาณเรื่องงบประมาณป พ.ศ. 2563 ที่จะเปนงบประมาณไปพลางกอน ซึ่ง
อาจจะได รับ งบประมาณในชวงเดือนกุมภาพัน ธ 2563 เพื่อหาแนวทางให การจัดสรรงบประมาณ
สำหรับโครงการ Flasgship และโครงการปกติที่เหมาะสมตอไป
3. เรื่อง โครงการ Flagship ควรหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อระบุรายละเอียดแผนงานโครงการ และวงเงินงบประมาณ ซึ่งเปนองคประกอบสำคัญ
ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ และการกำหนด KPI หรือ OKRs ไดชัดเจนตอไป
4. ควรระบุ ร ายละเอี ย ดแผนงานโครงการย อ ยของโครงการ Flagship ให ค รอบคลุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงต อ
คณะกรรมการกรรมาธิการในอนาคต
5. ควรพิ จ ารณาการตั้ งค า Objectives and Key Results (OKRs) ของโครงการ Flagship ว า สู งไป
หรื อไม เช น การกำหนดค า Impact Factor ของการตีพิ ม พ ผ ลงานวิจัย ในวารสารวิช าการระดั บ
นานาชาติ
6. ควรเพิ่ ม งบประมาณในเรื่ องการวิ เคราะห ความเหมาะสมของหน วยบริห ารโปรแกรม (Program
Management Unit, PMU) เพิ่มเติม
7. ควรพิจารณางบประมาณเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศวา งบประมาณที่ตั้งไวสูงเกินไปหรือไม

มติของคณะกรรมการ
1. อนุมัติโดยหลักการเรื่อง “แผนปฏิบั ติการ และวงเงินงบประมาณรายจายของกองทุนสงเสริม
ววน. ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2563” โดยปรับลดงบประมาณการศึกษาวิเคราะหสถานการณ ดาน ววน.
จำนวน 93.55 ลานบาท เปน 43.55 ลานบาท (ลดลงจำนวน 50.00 ลานบาท) เนื่องจากงบประมาณคอนขาง
สูง และควรศึกษาจากขอมูลเทาที่มีอยูเดิมบางสวน และศึกษาขอมูลเชิงลึกในอนาคต ซึ่งจะทำใหงบประมาณ
คาใชจายในการบริหารกองทุนลดลง
2. อนุ มัติการจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2563
ของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแก
1) งบประมาณสนับสนุนแผนงาน flagship program ตามแผนดาน ววน. 7,964.60 ลานบาท
2) งบประมาณโครงการปกติ (Non-flagship program)
4,170.78 ลานบาท
รวมทั้งสิ้น
12,135.38 ลานบาท
3. อนุมัติวงเงินรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย
- คาใชจายในการบริหารกองทุน
430.00 ลานบาท
- งบประมาณสนับสนุนแผนงาน flagship program ตามแผนดาน ววน. 7,168.14 ลานบาท
- งบประมาณโครงการปกติ (Non-flagship program)
4,170.78 ลานบาท
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- รายจายงบประมาณผูกพันโครงการวิจัยและกิจกรรม
2,145.88 ลานบาท
ที่เกี่ยวเนื่องตามบทเฉพาะกาล มาตรา 71 วรรคทายแหง พรบ.สภานโยบายฯ
รวมรายจาย
13,914.80 ลานบาท

ระเบียบวาระที่ 4.2

รางระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ฝายเลขานุ การนำเสนอว า ตามที่ ร าชกิ จ จานุเบกษาไดเผยแพรพ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลบังคับ
ใช ในวั น ถั ด ไป ซึ่ งมาตรา 41 ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติฉบั บ ดังกลาวไดก ำหนดอำนาจและหน าที่ ตางๆ ของ
คณะกรรมการส งเสริมวิ ทยาศาสตร วิจั ย และนวัตกรรม (กสว.) และอำนาจหนาที่ ส ำคัญ ประการหนึ่งคื อ
บริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหเปนไปตามระเบียบที่สภานโยบายกำหนด ดังนั้นฝาย
เลขานุการ จึงเสนอ (ราง) ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติวา
ดวยการบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... ตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจั ย และนวั ต กรรม (กสว.) เพื่ อนำไปใช เปน แนวทางในการบริห ารกองทุ น ส งเสริ มวิ ทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
หมวด 1 : กองทุนและรายได (ขอ 6-12) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- กองทุนประกอบดวยทรัพยสิน ตามมาตรา 55 แหง พ.ร.บ.สภานโยบายฯ
- ให สกสว. เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการกองทุนตามที่ กสว. มอบหมายตามมาตรา
41(6) ประกอบ 44(1) แหง พ.ร.บ.สภานโยบายฯ
- การจัดหาผลประโยชนจากกองทุนใหเปนไปตามที่ กสว. กำหนด เชน ฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตร
ลงทุนในตราสาร เปนตน
- หลักทรัพยและรายไดทุกประเภทที่ไดรับตองนำเขากองทุน จะหักไวใชจายกอนนำเขากองทุน
ไมได
- การรับเงินทุกประเภทตองออกใบเสร็จไวเปนหลักฐาน ยกเวน งบประมาณแผนดิน
- ให สกสว. จัดเก็บเงินทุกประเภทและนำไปฝากธนาคาร ภายใน 2 วันทำการ
- ให สกสว. มีเงินสดในมือสำรองจายไดไมเกิน 50,000 บาท ตอวัน
หมวด 2 รายจายและการใชจาย (ขอ 13-15) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- การใชจายเงินกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามมาตรา 57 แหง พ.ร.บ.สภานโยบายฯ ทั้งนี้
รวมถึงคาใชจายในการดำเนินการลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน
- ให ผูอำนวยการ มีอำนาจอนุมัติการสั่งจายเงิน ตามที่ กสว. กำหนด
- การเบิกจายเงินใหเปนไปตามที่ กสว. กำหนด ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ.สภานโยบาย
หมวด 3 ทรัพยสิน (ขอ 16-17) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ทรัพยสินของกองทุน ไดแก ทรัพยสินหมุนเวียน ทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอื่น ๆ (ทรัพยสิน
ทางปญญา)
- ให สกสว. จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี รวมถึงทะเบียนทรัพยสินใหสามารถตรวจสอบได
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หมวด 4 งบประมาณ (ขอ 18-26) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
สวนที่ 1 การจัดทำงบประมาณ
- ให สกสว. จัดทำคำขอรับงบประมาณของกองทุน เสนอตอ กสว. ตามมาตรา 41 (7) และเสนอ
ตอคณะกรรรมการพิจารณางบฯ ตามมาตรา 44 (5) แหงพ.ร.บ.สภานโยบายฯ
- เงินกองทุนที่จะนำมาใชจายในแตละป ให สกสว. จัดทำงบประมาณรายจายประจำป เสนอ กสว.
อนุมัติใชเปนงบประมาณในปงบประมาณนั้น
- กรณี กองทุน ไมมีงบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการตามวัตถุประสงคและไมสามารถหาเงิน
จากแหลงอื่นได ให สกสว.จัดทำคำของบประมาณที่ กสว. เห็นชอบแลวเสนอตอ ครม. เพื่อพิจารณาจัดสรร
ตามมาตรา 55 วรรคทายแหง พ.ร.บ.สภานโยบายฯ
- กรณีมีความจำเปนตองจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันเกินกวาที่กำหนดไวในงบประมาณประจำป ให
สกสว. ขอเสนอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตอ กสว. ตามวิธีการที่ กสว.กำหนด
สวนที่ 2 การบริหารและการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินกองทุน
- งบประมาณรายจายขามปใหมีได โดยเสนอขออนุมัติตอ กสว.
- การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายปใด ใหทำการเบิกจายภายในปนั้น เวนแตเปนงบประมาณที่
กอหนี้ไวกอนสิ้นปงบประมาณ หรือรายจายคางเบิกขามปและเบิกไมทันภายในปงบประมาณ สามารถนำมา
เบิกจายในงบประมาณปถดั ไป
- การโอนหรื อ เปลี่ ย นแปลงประเภทรายจ า ยที่ ไ ด รั บ การจั ด สรร ผอ.สกสว. มี อ ำนาจโอน
เปลี่ยนแปลงไดไมเกินรอยละ 20 และรายงานตอ กสว. ทั้งนี้ หากมีความจำเปนเปลี่ยนแปลงเกินรอยละ 20 ให
กสว. เปนผูพิจารณา
สวนที่ 3 การควบคุม ติดตามและประเมินผลงบประมาณ
- ให ผอ.สกสว. เปนผูรับผิดชอบในการเรงรัดเบิกจายใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ
- ให สกสว. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายเงินกองทุน ตอ กสว. ทุกไตรมาส และ
รายงานตอคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ที่สภานโยบายแตงตั้ง ปละ 1 ครั้ง ตามมาตรา 65 แหง พ.ร.บ.
สภานโยบายฯ
หมวด 5 การเงินและการบัญชี (ขอ 27-29) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ให สกสว. จัดทำบัญชีกองทุน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และเก็บหลักฐานในการลงบัญชีไม
นอยกวา 10 ป หรือไมนอยกวา 5 ป แลวแตกรณี
- การบันทึกบัญชีใหจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
- กรณีมีความจำเปนตองจำหนายหนี้เปนสูญใหเปนไปตามที่ กสว. กำหนด ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
กฎหมายหรือมติ ครม. กำหนด
หมวด 6 การตรวจสอบบัญชีและการรายงานผลประจำป (ขอ 30-32) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ให ผูตรวจสอบภายใน ของ สกสว. มีอำนาจหนาที่ตรวจสอบ การเงินการบัญชี ให ดำเนินการ
อยางถูกตอง ตรวจสอบการบริหารและการดำเนินการกองทุน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบอยาง
นอย ปละ 2 ครั้ง
- ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแตงตั้งตามมาตรา 63 แหงพ.ร.บ.สภานโยบายฯ เพื่อตรวจสอบ
และรายงานผลรวมถึงการเสนอแนะตอ กสว. อยางนอยปละ 2 ครั้ง
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- ให สกสว.จัดทำรายงานการเงินเสนอผูสอบบัญชีภายใน 90 วันนับตั้งแตสิ้นปงบประมาณและให
ผูสอบบัญชีตรวจสอบและรายงานตอ กสว. ภายใน 180 วันนับตั้งแตสิ้นปงบประมาณ ตามมาตรา 61 และ 62
แหงพ.ร.บ.สภานโยบายฯ
บทเฉพาะกาล (ขอ 33)
- สาระสำคัญ ไดแก ใหการดำเนินการใด ๆ ที่ยังไมแลวเสร็จใหดำเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรตัดขอ 20 ที่ระบุวา “ในกรณีที่กองทุนมีงบประมาณไมเพียงพอสำหรับการดำเนินการกองทุน
ให บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค และไม ส ามารถหาเงิน จากแหลงอื่น ได ให สกสว. จั ด ทำคำของบประมาณที่ กสว.
เห็นชอบแลว เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดสรรตอไป”
2. ควรพิ จ ารณา ข อ 22 ที่ ร ะบุ ว า “งบประมาณรายจ า ยข า มป ให มี ได ในกรณี ที่ ค าดว า จะใช
งบประมาณรายจายเกินกวาหนึ่งปงบประมาณ โดยเสนอขออนุมัติตอ กสว.” และขอ 23 ที่ระบุวา “การเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณใด ใหกระทำภายในปงบประมาณ นั้น เวนแตเปนงบประมาณ
รายจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ หรือรายจายที่คางเบิกขามปงบประมาณและไมอาจเบิกไดทัน
ภายในปงบประมาณนั้น ใหนำมาเบิกจายในปงบประมาณถัดไปได” ตามหลักการที่ถูกตองอีกครั้ง
3. ในขอที่ 24 ที่ ระบุ วา “การโอนหรือเปลี่ยนแปลงประเภทรายจายของงบประมาณที่ได รับ การ
จัดสรร ใหผูอำนวยการ มีอำนาจอนุมัติในการอนุมัติหรือโอนเปลี่ยนแปลงไดไมเกินรอยละ 20” ควรพิจารณา
ใหเหมาะสมกับภารกิจของกองทุน
4. ควรแยกการจัดทำระเบียบตามลักษณะการทำงาน โดยควรแยกการบริหารกองทุน ออกจากการ
บริหารหนวยบริหารโปรแกรม (Program Management Unit, PMU) ใหชัดเจน
5. ควรพิจารณาเรื่องการจัดหาผลประโยชนวา ตามหลักการแลวกองทุนสามารถดำเนินการจัดหา
ผลประโยชนไดหรือไม
มติของคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม ครั้งตอไป และขอใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ระเบียบวาระที่ 4.3

รางระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวย
การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน

ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ครั้งตอไป เนื่องจากเวลาในการประชุมครั้งนี้ไมเพียงพอ
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ระเบียบวาระที่ 4.4

การขอใชชื่อภาษาอังกฤษของ “กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม”

ฝ า ยเลขานุ การนำเสนอว า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร วิจั ย และ
นวัตกรรม พ.ศ.2562 มาตรา 43 กำหนดใหมีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) และมาตรา 54 กำหนดให มีก ารจัด ตั้ง กองทุน สง เสริม วิท ยาศาสตร วิจ ัย และนวัต กรรม ขึ ้น ใน
สกสว. โดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ สงเสริม สนับ สนุน และขับ เคลื่อ นระบบการวิจัย และนวัต กรรมของประเทศ
ดา นวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษ ยศาสตร และสหวิ ท ยาการ เพื่อ สร า งองคค วามรู พั ฒ นา
นโยบายสาธารณะ และสนับ สนุน การนำผลงานวิจัย และนวัต กรรมไปใชในเชิง เศรษฐกิจ และสั งคม เพื่อ ให
เกิดการพัฒนาประเทศอยางสมดุล และยั่ งยืน นั้น
ทั ้ง นี ้เ พื ่ อ ประโยชน ใ นการดำเนิน งาน หรือ กิจ กรรมที ่เ กี ่ ย วขอ งกับ สกสว. และกองทุ น ส งเสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ฝา ยเลขานุก ารจึงเสนอใหใ ชชื่อภาษาอังกฤษของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ในนาม “Thailand Science Research and Innovation Fund” ซึ่งมีความสอดคลอ ง
กับ ชื่อ ภาษาอัง กฤษของ สกสว. ที่มี ชื่อ ภาษาอัง กฤษวา Thailand Science Research and Innovation
(TSRI)
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควรปรับชื่อกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปน “Thailand Science Research
and Innovation Promotion Fund”
มติของคณะกรรมการ
ขอใหหารือเรื่องชื่อภาษาอังกฤษของกองทุนกับประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
และเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1

แนวทางการบูรณาการแผนและงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ในครั้งตอไป เนื่องจากเวลาในการประชุมครั้งนี้ไมเพียงพอ
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ระเบียบวาระที่ 6

นัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) (ครั้งที่ 7/2562) ในวันศุกรที่
25 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-11.30 น.
มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
กสว. ครั้งตอไป (ครั้งที่ 7/2562) ในวันศุกรที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-11.30 น.
เลิกประชุม

เวลา 11.00 น.

นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

