รายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ครั้งที่ 7/2562 วันศุกรที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 8.45 – 11.30 น.
ณ หองประชุม 1 สกสว. ชั้น 14 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ
*******************************************
กรรมการผูมาประชุม
1. ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรุงลักษณ เมฆะอำนวยชัย ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
3. นางแนงนอย เวทยพงษ
ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
4. พ.ญ.อภิญญา ลักษณรุจิ
นายแพทยเชี่ยวชาญ สำนักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
5. นางภัทรพร วรทรัพย
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
6. นายอิทธิชัย ยศศรี
รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
7. พลตรีสมเกียรติ สัมพันธ
รองเจากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แทนปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
8. ดร.จุฬารัตน ตันประเสริฐ
รองผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
แทนผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
กรรมการ
9. ดร.สุวิทย ชัยเกียรติยศ
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรรมการ
10. นายพันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
11. ศ.ดร.กมล เลิศรัตน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
12. รศ.ดร.ชิต เหลาวัฒนา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

-213. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท
14. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
15. ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูล าประชุม
1.
2.
3.
4.

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
นายธันวา เลาหศิริวงศ
ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
ก. ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1. รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
2. ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
3. ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองออน ลูวิส
4. ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา
5. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
6. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน
7. ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
8. ผศ.ดร.อมรรัฏค เจริญโชติธรรม
9. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
10. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
11. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
12. รศ.ดร.สิทธิเดช พงศกิจวรสิน
13. ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
14. ดร.อติชาต พฤฒิกัลป
15. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
16. นางสุรีรัตน ชะนะมา

รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
รองผูอำนวยการ ดานการบริหารระบบงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจการวิเคราะหสถานการณดานวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
ผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนบูรณาการ ววน. เพื่อชุมชน
และพื้นที่
ผูอ ำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใชงบประมาณ
ผูอ ำนวยการภารกิจธรรมาภิบาลงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจการสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรู
และนวัตกรรม
ผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ
ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองคกร
รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
รองผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนยุทธศาสตรและกรอบ
งบประมาณ
รองผูอำนวยการภารกิจการสงเสริมระบบการนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชประโยชน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาระบบ ววน.
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจงานตรวจสอบภายใน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ
และนวัตกรรมองคกร

-317. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
18. นางสาวพิมพปวีณ สาพิมพ
19. นางสาววิภาวี มะมา
20. นางสาวกนกรัตน ศิวรักษ
21. นางอาภรณ วายุโชติ
22. นายพัทธพล คงมี
23. นางสาวแสงเพ็ชร อิสสระพานิชกิจ
24. นายปกรัฐ กนกธนาพร
25. ดร.ศรวณีย สิงหทอง
26. นางสาวปวีณา นุมรอด
27. นายอมรเทพ อำนวยพล
28. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
29. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
30. นางสาววริศรา ชื่นอารมย

พนักงานอาวุโส สกสว.
พนักงาน สกสว.หัวหนางานบัญชี
พนักงาน สกสว.หัวหนางานการเงิน
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน
ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

ข. ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1. พ.อ.เพิ่มพร จงประสิทธิ์

2. ดร.นริสรา เมืองสวาง
3. นางสาวลัดดา ยาวิรัชน

เริ่มประชุม

รองผูอำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

เวลา 8.45 น.

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่ประธาน
กรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

การเสนอข อ พิ จ ารณาเพื ่ อ เป น แนวทางต อ คณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ชุดตอไป

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่ประธาน
กรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) แจงที่ประชุมตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ชุดใหม เพื่อพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้
1. สกสว. ควรชวยพัฒนาระบบบริหารจัดการใหแกหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อวาง
พื้นฐานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการใหทุนวิจัยใหเขมแข็งตอไปในอนาคต
2. สกสว. ควรสนับสนุนงานวิจัยเชิงนโยบาย หรือ การนำนโยบายไปสูการปฏิบัติไดจริง
3. ควรพิจารณาการหามาตรการนำเงินจากในกองทุนตางๆ ในประเทศมาใชใหเกิดประโยชน
4. ควรผลักดันการดำเนินการดานอุดมศึกษา ซึ่งเปนหนวยรับงบประมาณดานวิจัยและนวัตกรรม ให
เขมแข็ง เชนเดียวกันกับดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2

ความกาวหนาการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม

ศ.นพ. สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ตกรรม กรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย ซึ ่งปฏิ บ ั ต ิห น า ที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) แจงความกาวหนาของการปฏิรูประบบวิจัยและ
นวัตกรรมตอที่ประชุม โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
1. การกำหนดใหมีหนวยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit, PMU) จำนวน 7
หนวยงาน ประกอบไปดวย 1) สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 2) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) 3)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องคการมหาชน (สวก.) 4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 5)
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและ
การสรางนวัตกรรม (บพค.) 6) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (บพข.) และ 7) หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่ง
บพค. บพข. และ บพท. เป น 3 หน ว ยบริ ห ารและจัดการทุน หนว ยใหมในระบบวิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม ที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ มีมติใหจัดตั้งขึ้นเพื่อเปด
รับคำขอขอเสนอโครงการวิจัยโดยผานหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)
2. การจั ด สรรงบประมาณวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (ววน.) โดยผ า นกองทุ น ส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) อยูระหวางการเตรียมชี้แจงงบประมาณจำนวน 12,554,565,600
บาท ซึ่งเปนงบประมาณโครงการ Flagship หรือโครงการขนาดใหญที่ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
ของประเทศ จํานวน 8,383,790,600 บาท และโครงการปกติ (Non- Flagship) จำนวน 4,170,775,000
บาท ตอคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 สภา
ผูแทนราษฎรตอไป

-5ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3

การประชุมสภานโยบายวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่
2/2562

ศ.นพ. สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ตกรรม กรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการนโยบายกองทุน สนั บ สนุน การวิจ ั ย ซึ่ งปฏิบ ั ติ ห น า ที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) แจงที่ประชุมทราบวา การประชุมสภานโยบาย
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 2/2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ซึ่งมี ดร.สมคิด
จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในที่ประชุม โดยมติจากการประชุมคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เรื่อง “การขออนุมัติแผน กรอบวงเงิน และระบบการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564” ในวันนี้นั้น จะนำเสนอ
ตอที่ประชุมสภานโยบายฯ ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4

การมอบหนังสืออภินันทนาการแกคณะกรรมการ

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งปฏิบัติหนาที่กรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) แจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมครั้งนี้ฝายเลขานุการขอ
มอบหนังสือเพื่อเปนอภินันทนาการแกคณะกรรมการ จำนวน 3 เลม คือ 1) จดหมายขาวประชาคมวิจัย ฉบับที่
146 ปที่ 26 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2562 2) เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำป 2561 3) เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ประจำป 2562
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองค กร
สกสว. นำเสนอร างรายงานการประชุ มคณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนับ สนุ น การวิ จ ั ย ปฏิบ ัติห นาที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
ตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2562 ที่นำเสนอ
โดยไมมีขอแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

การขอใชชื่อภาษาอังกฤษของ “กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม”

ฝ า ยเลขานุ การนำเสนอว า ตามพระราชบัญ ญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 43 กำหนดใหมีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) และมาตรา 54 กำหนดให มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น ส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม ขึ้ น ใน
สกสว. โดยมี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อส ง เสริ ม สนับ สนุน และขับ เคลื่อ นระบบการวิจัย และนวัต กรรมของประเทศ
ด านวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี สั งคมศาสตร มนุษยศาสตร และสหวิ ท ยาการ เพื่อสร า งองค ค วามรู พั ฒ นา
นโยบายสาธารณะ และสนั บ สนุ น การนำผลงานวิจัย และนวั ต กรรมไปใชใ นเชิ งเศรษฐกิจ และสั ง คม เพื่อ ให
เกิดการพัฒนาประเทศอยางสมดุล และยั่ งยืน นั้น
ในการนี้ เพื่ อประโยชน ใ นการดำเนิ น งาน หรื อกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สกสว. และกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึ งขอใช ชื่อภาษาอังกฤษของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใน
นาม “Thailand Science Research and Innovation Fund” ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษ
ของ สกสว. ที่มีชื่อภาษาอั งกฤษว า Thailand Science Research and Innovation (TSRI)
ที่ประชุมรับทราบ

มติของคณะกรรมการ
อนุมัติชื่อภาษาอังกฤษของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในนาม “Thailand
Science Research and Innovation Fund”

ระเบียบวาระที่ 4.2

รางระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ฝายเลขานุการนำเสนอว า ตามที่ราชกิจจานุเ บกษาได เผยแพร พระราชบั ญญัติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลบังคับ
ใชในวันถัดไป ซึ่งมาตรา 41 ภายใตพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ไดกำหนดอำนาจและหนาที่ตาง ๆ ของ
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และอำนาจหนาที่สำคัญประการหนึ่งคือ บริหาร
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหเปนไปตามระเบียบที่สภานโยบายกำหนด

-7โดย (ราง) ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติวาดวยการ
บริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... มีวัตถุประสงคเพื่อที่คณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) นำไปใชเปนแนวทางในการบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม โดยประกอบไปดวยเนื้อหา 6 หมวด ดังนี้
หมวด 1 กองทุนและรายได (ขอ 6 – 11) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ขอ 6 กองทุนประกอบดวยทรัพยสิน ตามมาตรา 55 แหง พ.ร.บ.สภานโยบายฯ
- ขอ 7 ให สกสว. เปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการกองทุน ตามที่ กสว. มอบหมาย ทั้งนี้
การดำเนินการตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนที่สภานโยบาย
กำหนด
- ข อ 8 สกสว. อาจจั ดหาผลประโยชนจ ากกองทุน (1) นำไปฝากไวที่ธ นาคารที่ เ ป น
รัฐวิสาหกิจตามที่ กสว. กำหนด (2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
ตามที่ กสว. กำหนด
- ขอ 9 ให สกสว. นำทรัพยสินและรายไดที่ไดมาทุกประเภทเขากองทุน และจะหักไวใช
จายเพื่อการใดกอนนำเขากองทุนไมได
- ขอ 10 การรับเงินทุกประเภท ยกเวนงบประมาณแผนดิน จะตองออกใบเสร็จรับเงินไว
เปนหลักฐาน แบบของใบเสร็จรับเงินตองเปนไปตามที่ผูอำนวยการกำหนด โดยมีเลขที่
ใบเสร็ จ รั บเงิน เรี ยงตามลำดับ ไวทุกฉบับ และมีทะเบีย นควบคุมใบเสร็จรับ เงินและ
หลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินที่สามารถตรวจสอบได
- ขอ 11 ให สกสว. เปนผูจัดเก็บเงินทุกประเภท และใหนำเงินที่ไดมาฝากธนาคารในวัน
นั้น หรืออยางชาไมเกิน 2 วันทำการถัดไป จากวันที่ไดรับ
หมวด 2 รายจายและการใชจาย (ขอ 12 – 14) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ขอ 12 การใชจายเงินกองทุนใหใชจายภายใตวัตถุประสงคของกองทุน
- ขอ 13 ใหผูอำนวยการมีอำนาจอนุมัติการสั่งจายเงิน เพื่อใหมีการดำเนินการกองทุน
หรือจัดซื้อจัดจาง ตามที่ กสว.กำหนด
- ขอ 14 การเบิกจายเงินใหเปนไปตามที่ กสว. กำหนด
หมวด 3 ทรัพยสิน (ขอ 15 – 16) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ขอ 15 กองทุนมีทรัพยสินประเภทตางๆ ไดแก ทรัพยสินหมุนเวียน ทรัพยสินถาวร และ
ทรัพยสินอื่น ๆ
- ขอ 16 ให สกสว.จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี และทะเบียนทรัพยสินไวเปน
หลักฐานใหอยูในสภาพที่สามารถตรวจสอบได
หมวด 4 งบประมาณ และการบริหารงบประมาณ (ขอ 17 – 23) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ขอ 17 ให สกสว. จัดทำคำขอรับงบประมาณของกองทุน เพื่อเสนอตอ กสว. ตามมาตรา
41 (7) เห็นชอบ และนำเสนอตอ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา 44 (5) แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ การจัดทำงบประมาณของ
กองทุน ให สกสว. คำนึงถึงความคุมคา ประหยัด และประสิทธิภาพและดำเนินการใน
ลักษณะตอเนื่องมากกวา 1 ป (Multi-year)
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ดังนี้

- ขอ 18 เงินกองทุนที่จะนำมาใชจายในแตละปงบประมาณ ให สกสว. จัดทำงบประมาณ
รายรับรายจายประจำปเสนอ กสว. อนุมัติใชเปนงบประมาณในปงบประมาณนั้น
- ขอ 19 ในกรณีที่มีความจำเปนตองจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันเกินกวา หรือนอกเหนือจาก
ที ่ กำหนดไว ในงบประมาณประจำป ให สกสว. เสนอขอรั บ การจั ดสรรงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมตอ กสว. โดยตองแสดงถึงแหลงที่มาของเงินงบประมาณรายรับที่จะขอ
ใชจายเพิ่มเติมใหชัดเจน การจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
วิธีการที่ กสว. กำหนด
- ขอ 20 การโอนหรือเปลี่ยนแปลงประเภทรายจายในแผนงานระหวางหนวยงาน โครงการ
และประเภทของงบประมาณใหผูอำนวยการสามารถดำเนินการได ในวงเงินไมเกินรอย
ละ 10 ทั้งนีต้ องไมทำใหวัตถุประสงคของการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป และรายงานตอ
กสว.
- ขอ 21 การบริหารงบประมาณในแผนงานโครงการตอเนื่องมากกวา 1 ป (Multi-year)
ใหสำนักงบประมาณอนุมัติตามความเห็นของ สกสว. โดยความเห็นชอบของ กสว.
- ขอ 22 ใหผูอำนวยการ รับผิดชอบในการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินงบประมาณ
- ข อ 23 เพื ่ อประโยชนในการควบคุม ติดตามและประเมินผลให สกสว. รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใชจายเงินกองทุนตอ กสว. เพื่อทราบเปนรายไตรมาส และ
รายงานตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ที่แตงตั้งโดยสภานโยบายฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
หมวด 5 การเงินและการบัญชี (ขอ 24 – 26) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ขอ 24 ให สกสว. จัดทำบัญชีกองทุนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เพื่อบันทึกรายการ
ทางบัญชีและแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน หลักฐานที่ในการ
ลงบัญชีจะตองเก็บรักษาไวเปนระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเก็บรักษาไว
ตามที่กฎหมายกำหนด
- ขอ 25 การบันทึกบัญชีใหจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
- ขอ 26 ในกรณีที่มีความจำเปนตองจำหนายหนี้เปนสูญ ให กสว. ดำเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายและหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
หมวด 6 การตรวจสอบบัญชีและการรายงานผลประจำป (ขอ 27 – 29) โดยมีรายละเอียดโดยยอ
- ขอ 27 ใหผูตรวจสอบภายใน ของ สกสว. มีอำนาจหนาที่ตรวจสอบ ไดแก (1) การเงิน
และการบัญชี (2) การบริหารและการดำเนินการ ของ สกสว. ใหผูตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบให คณะกรรมการตรวจสอบทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง
- ข อ 28 ให มี คณะกรรมการตรวจสอบขึ้ น คณะหนึ่ ง ซึ่งแตงตั้งตามมาตรา 63 แหง
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2562 ทำหนาที่ตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะโดยตรง
ตอ กสว. อยางนอยปละ 2 ครั้ง
- ขอ 29 ให สกสว. จัดทำรายงานการเงินเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ของกองทุนเสนอผูส อบบัญชีภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณของทุกป ให

-9สำนักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินใหความ
เห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป และรายงานการสอบบัญชีของกองทุนตอ
กสว. ภายใน 180 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณของทุกป
บทเฉพาะกาล (ขอ 30) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ขอ 30 การดำเนินการใดที่อยูในระหวางการดำเนิน การ และยังไมแลวเสร็จในวัน ที่
ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหดำเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ คำสั่ง ประกาศ
มติของ กสว. ที่ใชอยูเดิมจนกวาจะดำเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะดำเนินการตาม
ระเบียบนี้ได
ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจายในแผนงานระหวางหนวยงาน โครงการ และ
ประเภทของงบประมาณตามปกตินั้น สามารถตอบโจทยตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives
and Key Results: OKR) ที่กำหนดไวได
2. ควรพิจารณาขอบเขตอำนาจหนาที่ของผูอำนวยการ สกสว. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเภท
รายจายในแผนงานระหวางหนวยงาน โครงการ และประเภทของงบประมาณตามปกติ โดยควรพิจารณาตาม
กรอบที่กฎหมายกำหนด
3. ควรหารื อกั บ รองอธิ บ ดี กรมบั ญ ชี กลางเพื ่ อ พิ จ ารณาก อนดำเนิ น การเสนอต อ ที ่ ป ระชุ ม สภา
นโยบายฯ ตอไป

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบโดยหลักการ “(ราง) ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ...” และมอบหมายใหฝาย
เลขานุการหารือ แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะกอนเสนอตอสภานโยบายฯ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.3

รางระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการ
รับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน

ฝายเลขานุการนำเสนอวา ตามที่ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพร พระราชบัญญั ติสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลบังคับ
ใชในวันถัดไป ซึ่งมาตรา 59 ภายใตพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ไดกำหนดให การรับเงิน การจายเงินของ
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนไปตามที่ คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.) กำหนดโดยความเห็นชอบสภานโยบาย

-10โดย (ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมวาดวย การรับเงิน การ
จ า ยเงิ น และการเก็ บ รั กษาเงิ น กองทุ น พ.ศ. ... มีว ัตถุป ระสงคเพื่อที่ส ำนักงานคณะกรรมการสงเสริ ม
วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรม นำไปใช เปน ในการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บ รักษาเงิน กองทุน
ประกอบดวยเนื้อหา 5 หมวด ดังตอไปนี้
หมวด 1 การรับเงิน (ขอ 7 – 10) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ขอ 7 บรรดารายรับ ของกองทุ นให สกสว. นำสงเขาบัญชี กองทุนที่เ ป ดบั ญชี ไว กับ
ธนาคาร ตามที่ กสว. กำหนด ในชื่อ “กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
โดย สกสว.” หรือ “กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” การรับเงินเขา
กองทุนใหรับผานระบบอิเล็กทรอนิกส รับโอนทางธนาคารเขาบัญชีกองทุน เช็คของทาง
ธนาคาร เงินสด หรือทางอื่นตามที่ผูอำนวยการกำหนด ทั้งนี้ การรับเงินสดตองไมเกิน
วงเงินที่ผูอำนวยการกำหนด
- ขอ 8 รายได คาตอบแทน ดอกผล ผลประโยชนจากการดำเนินกิจการของกองทุน หรือ
เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน ใหนำเขาสมทบกองทุนโดยไมตองสงคลังเปน
รายไดแผนดิน
- ขอ 9 การรับเงินกองทุนทุกประเภทให สกสว. ออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐานในนาม
ของ สกสว. ใหแกผูชำระเงินทุกครั้ง เวนแตการรับเงินงบประมาณรายจาย หรือการรับ
เงินทางธนาคาร ใหใชสำเนาใบฎีกาหรือสำเนาใบนำฝากเงินของธนาคารเปนหลักฐาน
- ขอ 10 ใบเสร็จรับเงินใหใชตามแบบที่ผูอำนวยการกำหนด โดยตองมีสำเนาอยางนอย 1
ฉบับ ใบเสร็จรับเงินใหมีหมายเลขกำกับเรียงไปทุกฉบับ และมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ที่สามารถตรวจสอบได
หมวด 2 การจายเงิน (ขอ 11 – 20) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ขอ 11 การจายเงิ น กองทุน ใหใชจายภายใตว ัตถุป ระสงค ของกองทุน โดยการจ าย
เงินกองทุนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสว. กำหนด
- ขอ 12 การจายเงินกองทุนภายใตวัตถุประสงคของกองทุนตามขอ 11 ตามหลักเกณฑที่
กำหนดไวใน ระเบียบนี้ ใหผูอำนวยการหรือผูที่ผูอำนวยการมอบหมายอนุมัติใหจายเงิน
ได ดังนี้
(1) การจั ด สรรเป น เงิ น อุด หนุ น ทั่ ว ไปแก ห น ว ยงานในระบบวิ จ ั ย และนวั ต กรรม ให
สอดคลอง กับแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และหลักเกณฑ
ตามมาตรา 41(4) แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562
(2) การดำเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา 54 แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบายการอุด มศึก ษา วิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัต กรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2562
- ขอ 13 การจายเงินทุกจำนวน ตองจายเงินโอนผานระบบอิเล็กทรอนิกสหรือโอนเขา
บั ญ ชี ผ ู  ร ั บ เงิน หรือเป น เช็คของธนาคาร เวน แตการจายเงิน เล็กนอยไมเกิน วงเงินที่
ผูอำนวยการกำหนด อาจพิจารณาจายเปนเงินสดได

-11- ขอ 14 หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการดำเนินการเพื่อจายเงินตามขอ 13 ใหเปนไปตามที่
ผูอำนวยการกำหนด โดยคำนึงถึงความโปรงใส ตรวจสอบได และความปลอดภัยในการ
ดำเนินการ
- ขอ 15 ผูมีอำนาจอนุมัติ ลงนามสั่งจายเงิน และเงื่อนไขการสั่งจาย ใหเปนไปตามที่
ผู  อ ำนวยการกำหนดโดยคำนึ ง ถึ ง ตำแหน ง หน า ที ่ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผูที่ไดรับมอบหมายดวย
- ขอ 16 การจายเงินกองทุนทุกรายการ ตองมีหลักฐานการจายเงิน ที่เปนใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการนำเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับที่ธนาคาร หรือหลักฐานการรับเงิน
อยางอื่นที่ผูอำนวยการกำหนด เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
- ขอ 17 รายละเอียดการออกใบสำคัญคูจายที่เปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกให โดย
หลักฐานการจายนอกจากใบสำคัญคูจายใหเปนไปตามที่ผูอำนวยการกำหนด
- ขอ 18 การจายเงินกองทุนรายการใด ซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับ
เงิ น ได ให ผ ู  จ  า ยเงิ น ทำใบรับ รองการจายเงิน เปน หลั กฐาน ตามแบบและรายการที่
ผูอำนวยการกำหนด
- ขอ 19 การจายเงินกองทุน ถาผูมีสิทธิรับเงินไมสามารถมารับเงินดวยตนเอง จะมอบ
อำนาจใหผูอื่นเปนผูรับเงินแทนก็ใหกระทำได ทั้งนี้ผูรับเงินแทนตองมีหนังสือรับมอบ
อำนาจเปนหลักฐานในการรับเงิน
- ขอ 20 แนวทางการปฏิบัติในกรณีใบสำคัญคูจายสูญหาย
หมวด 3 การเก็บรักษาเงิน (ขอ 21 – 22) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ขอ 21 การฝากเงินประเภทใด ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามที่ กสว. กำหนด
- ขอ 22 การเก็บรักษา การดูแลรักษา และการจัดหาผลประโยชนจากกองทุน ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ กสว. กำหนด
หมวด 4 การบัญชี (ขอ 23 – 26) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ขอ 23 ให สกสว. จัดทำบัญชีของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
- ขอ 24 ให สกสว. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับจายที่เปนหลักฐานในการบันทึกควบคุม
ตามระบบบัญชีไวในที่ปลอดภัย เพื่อการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ขอ 25 ให สกสว. จัดทำรายงานการเงินกองทุน และใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือผูสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของ
กองทุนทุกรอบป
- ขอ 26 ในกรณีที่มีความจำเปนตองจำหนายหนี้เปนสูญ ใหเปนไปตามที่ กสว. กำหนด
ทั้งนี้ตองเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกำหนดป
บทเฉพาะกาล (ขอ 27) โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ขอ 27 การดำเนินการใดที่อยูในระหวางการดำเนิน การ และยังไมแลวเสร็จในวัน ที่
ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหดำเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ คำสั่ง ประกาศ
มติของ กสว. ที่ใชอยูเดิมจนกวาจะดำเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะดำเนินการตาม
ระเบียบนี้ได
ที่ประชุมรับทราบ
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ขอ 9 การรับเงินกองทุนควรตัดสำเนาใบฎีกาออก เนื่องจากปจจุบันไมมีการใชสำเนาใบฎีกาแลว
2. ควรหารื อกั บ รองอธิ บ ดี กรมบั ญ ชี กลางเพื ่ อ พิ จ ารณาก อนดำเนิ น การเสนอต อ ที ่ ป ระชุ ม สภา
นโยบายฯ ตอไป

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบโดยหลักการ “(ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการ
รับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ...” และมอบหมายใหฝายเลขานุการหารือ แกไข
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะกอนเสนอตอสภานโยบายฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ และหากสภานโยบายฯ
เห็นชอบแลวจะดำเนินการเสนอประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พิจารณา
ลงนามในระเบียบตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.4

กรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝายเลขานุการนำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม กำหนดให สกสว. มีหนาที่และอำนาจเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(กสว.) ในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ
ตามมาตรา 44 (3) และจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณดาน ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ตามมาตรา 44 (4) เพื่อนำเสนอตอสภานโยบายฯ ตอไป
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม สวนที่ 2 งบประมาณและ
การพัสดุ มาตรา 16 ระบุวา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน ววน. ของประเทศ กสว. ตอง
จัดทำประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณรวมที่ตองใชตามแผนแตละดานเสนอตอสภานโยบายโดยระบุวา ป
ใดตองใชงบประมาณเทาใด
ตามที่รางแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2563-2565 ไดผานความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวและอยูในระหวางการพิจารณาเพิ่มเติมของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการนี้ สกสว. รวมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ไดปรับปรุงเปาหมายและผลลัพธสำคัญ (OKR) เพิ่มเติมเพื่อสงมอบให
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณากอนประกาศใชรางแผนดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และ 2564 ตอไป
ในสวนของกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อใหการดำเนินการสำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไป
ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด สกสว. จึงไดจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณดานววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีหลักการในการกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ ดังกลาวดังนี้
1. ประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรอยละ 3 ตอป
2. เพื่อใหเปาหมายการลงทุนรวมดาน ววน.ของประเทศ (GERD ตอ GDP) เพิ่มเปนรอยละ 1.5 ตาม
เปาหมายในป พ.ศ. 2565 และรอยละ 2 ตามเปาหมายในป พ.ศ. 2570 ตามที่สภานโยบายฯไดให
ความเห็นชอบ สกสว. จึงกำหนดสัดสวนของเปาหมายการลงทุนรวมดาน ววน. (GERD ตอ GDP)
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2565 และรอยละ 1.6 ในป พ.ศ. 2566
3. จากเปาหมายการลงทุนรวมของประเทศ (Total GERD) ประมาณการใหสัดสวนการลงทุนดาน
ววน. ของรัฐตอการลงทุนของเอกชน 25:75 ในป พ.ศ. 2563 เพิ่มเปน รอยละ 27.5 ในป พ.ศ.
2564 รอยละ 30 ในป พ.ศ. 2565 ตามคาเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 และกำหนดใหสัดสวนคงที่รอยละ 30 ในป พ.ศ. 2566
4. หักลบดวยคาใชจายดานบุคคลากรรอยละ 30
ผลการประมาณการขอ 1-4 จะไดวา กรอบวงเงินลงทุนดาน ววน. ของรัฐที่พึงประสงคตามเปาหมาย
จะเทากับ 47,192.00 ลานบาทในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น กรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน. ที่จะเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผนดินสำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทากับ 47,192.00 ลานบาท
ตามที่ระบุในตารางดังนี้

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดแจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในปงบประมาณ
2564 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ควรกลั่นกรองโครงการวิจัยใน
ระดับแพลตฟอรมและโปรแกรมใหแลวเสร็จ เพื่อทราบวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดกอนเสนอตอสำนัก
งบประมาณ ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณไมควรรวมงบประมาณประจำของคำของบประมาณรายจายประจำ
และรายจายตามภารกิจของหนวยงานที่มิใชโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม แตควรรายงานใหคณะรัฐมนตรีไดรับทราบ เนื่องจากตามมาตรา 17(1) ของพระราชบัญญัติการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 คำของบประมาณรายจายประจำและรายจายตามภารกิจ
ของหนวยงานที่มิใชโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ใหเสนอตอสำนัก
งบประมาณไดโดยตรง และใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
แตละหนวย
สวนมาตรา 17(2) ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมวิทยาศาสตรฯ ซึ่งเปนคำของบประมาณเพื่อโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ใหเสนอตอ กสว. ตามเกณฑที่ กสว. กำหนด
และให กสว. พิจารณาคำขอและผลการดำเนินการของหนวยงานแตละหนวยในปที่ผานมาประกอบการจัดสรร
เงิ น กองทุ น ให เ ป น งบประมาณของหน ว ยงานนั้น ซึ่งการตั้งกรอบวงเงิน งบประมาณควรกำหนดผลผลิ ต
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นโยบายฯ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไป
นางภัทรพร วรทรัพย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนปลัดกระทรวงการคลัง นำเสนอตอที่ประชุมวา
ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีประเด็นคำถามจากสมาชิกผูแทนราษฎร ที่เกี่ยวกับ
กองทุ น ต า งๆ ค อ นข า งมาก โดยประเด็ น คำถามส ว นใหญ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ผลผลิ ต (Output) และผลลั พ ธ
(Outcome) จากการตั ้ ง กรอบวงเงิ น งบประมาณ โดยเฉพาะจากหน ว ยงานอิ ส ระ และหน ว ยงานที ่ มี
พระราชบั ญ ญั ต ิ เ ฉพาะ ซึ ่ ง ควรจะต อ งแสดงการใช จ  ายงบประมาณตามผลผลิ ต (Output) และผลลั พธ
(Outcome) ใหชัดเจน และงบประมาณที่ใชจะตองตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติได
นางแนงนอย เวทยพงษ ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผู แทนปลั ด กระทรวงการอุ ดมศึ กษา ได แจงตอที่ป ระชุมเพิ่มเติมวา ตามที่ร ัฐ มนตรีว าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดใหแนวทางเรื่องกรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน. วาจะตองมา
จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่รวมลงทุน โดยงบประมาณจากภาครัฐมาจาก 1) งบประมาณประจำป จาก
สำนักงบประมาณ และ 2) งบประมาณจากแหลงทุนอื่นทั้งในประเทศ และตางประเทศ
ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. การเสนอขอกรอบวงเงิน งบประมาณดาน ววน. ปงบประมาณ 2564 ควรกำหนดเปาหมาย
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ใหชัดเจนกอนเสนอตอสำนักงบประมาณ
2. ควรพิจารณาการเชื่อมโยงกรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน. ปงบประมาณ 2564 ตามแผนดาน
ววน. ป 2563-2565 ที่มีการกำหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
ใน 4 แพลตฟอรม 16 โปรแกรม ตามยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
3. ควรพิจารณางบประมาณที่มาจากแหลงทุนอื่นเพิ่มเติมดวย

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบ “กรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564” จำนวน 47,192.00 ลานบาท โดยขอใหนำความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับจากที่ประชุมไป
พิจารณาประกอบดวย

ระเบียบวาระที่ 4.5

ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ประจำป
พ.ศ. 2564

ฝายเลขานุการนำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 กำหนดให คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
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นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สภช.) รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรรและ
บริ ห ารงบประมาณแบบบู ร ณาการที ่ ม ุ  งผลสั ม ฤทธิ ์ ต ามกรอบวงเงิ น ดั งกล าว ให ส อดคล อ งกั บ นโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนดาน ววน. และ สภช. นั้น จะตองเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีเปนลำดับถัดไป
ระบบการจั ด สรรและบริ ห ารงบประมาณด า น ววน. แบบบู ร ณาการที ่ ม ุ  ง ผลสั ม ฤทธิ ์ สำหรั บ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
- ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปและแผนแมบทที่เกี่ยวของ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- จัดสรรงบประมาณใน 2 ลักษณะ
1) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประกอบดัวย Blue Sky Research Fund
และ Mission (Basic Function) Fund
2) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) คือ Competitive Fund
- บริหารจัดการงบประมาณแบบ Block grant และ Multi-year ผาน Performance Agreement
(PA) กับ หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)
- มีหนวยบริหารจัดการโปรแกรมประสานงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในลักษณะของ Quadruple
Helix
- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน มีการถายทอด Objective and Key Results (OKRs) ที่
ถายทอดลงมาในแตละระดับ โดยจัดใหมีระบบสารสนเทศกลางของประเทศในลักษณะของ Data
portal เพื่อเชื่อมโยงขอมูลในทุกระดับ
นอกจากนี ้ ฝ  า ยเลขานุการยังได นำเสนอ หลั กเกณฑ การจำแนกงบประมาณเพื ่ อโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562 สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 17(2) ซึ่งตองจัดสรรงบประมาณผาน
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนงบประมาณที่ดำเนินการสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบโดยหลักการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ครอบคลุมงบประมาณ ตามแผนงาน “โครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร” ที่สำนักงบประมาณกำหนดขึ้น
คือ แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
โครงการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา กิจกรรมนวัตกรรม
และกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา 54 พ.ร.บ.
สภานโยบายฯ พ.ศ. 2562
โดยไมรวม มาตรา 17(1) ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมวิทยาศาสตรฯ ซึ่งตองจัดสรรงบประมาณตรงจาก
สำนักงบประมาณประกอบดวยประเภทงบประมาณ ดังตอไปนี้
- งบประมาณบุคลากรภาครัฐ
- งบประมาณดำเนินงาน
- งบประมาณลงทุนโดยเฉพาะที่ดินและสิ่งกอสราง

-16และไม ร วม มาตรา 17(2) ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมวิทยาศาสตรฯ ซึ่งอนุโ ลมใหไม ต องจั ด สรร
งบประมาณผานกองทุน ส งเสริมวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประกอบดว ยประเภทโครงการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี โครงการวิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ และที่เปน
ความลับ (ยกเวนที่ไมกระทบตอความมั่นคงของประเทศ หรือ dual use ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด)
และไมรวม มาตรา 45(1) (2) (4) ของ พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562 และไมรวมงบลงทุน และงบเงิน
อุดหนุน เพื่อนำมาใชในการพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะ
ทางตามความตองการของประเทศ
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดแจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา ตามพระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 12 วรรคทาย ระบุว า
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สภานโยบายฯ กำหนด โดยสอดคลองกับนโยบาย และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
ที่สภานโยบายฯ เสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม 11(1)
ดังนั้นนโยบาย และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตามมาตรา 11(1) ที่สภา
นโยบายฯ เสนอคณะรัฐมนตรี จึงควรระบุใหชัดเจนวา ไมรวมถึงโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับความมั่นคงที่เปน
ความลับ และกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา 12(2) และ 12 วรรคทาย วาโครงการวิจัย
ดานความมั่นคงที่เปนความลับไมตองผานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
นอกจากนี้ตามมาตรา 17(2) ของพระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2562 ระบุวา คำของบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม ใหเสนอตอ กสว. ตามเกณฑที่ กสว. กำหนดนั้น ดังนั้น กสว. จึงสามารถกำหนดหลักเกณฑไดวา
โครงการวิจัยดานความมั่นคงที่เปนความลับ ไมจำเปนตองสงคำของบประมาณผาน กสว. โดยสามารถยื่นคำ
ของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณไดโดยตรง
ดังนั้นตามแนวทางปฏิบัติ กสว. ซึ่งมีหนาที่เสนอแนะตอสภานโยบายในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และ
แผนอื่นๆ ตามมาตรา 41(1) ของ พ.ร.บ. สภานโยบายฯ จึงควรเสนอใหโครงการวิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวของ
กับความมั่นคงของประเทศ และที่เปนความลับ (ยกเวนที่ไมกระทบตอความมั่นคงของประเทศ หรือ dual use
ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด) ไมอยูในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสภานโยบายควร
กำหนดโครงการวิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ และที่เปนความลับ ไมตองเสนอเขา
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา 12(2) ของ พ.ร.บ. สภา
นโยบายฯ และจะทำใหคำของบประมาณของโครงการวิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของ
ประเทศ และที่เปนความลับไมตองเสนอตอ กสว. ตามมาตรา 17(2)
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 มีรายละเอียดดังนี้
3.1) Fundamental Fund

-173.1.1) Blue Sky Research Fund สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่เปน Blue Sky Research การ
สรางนักวิจัยรุนใหม และสรางความเขมแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู และ
สถาบันวิจัยในหนวยงาน เชน มหาวิทยาลัยตางๆ โดยงบประมาณคิดเปนสัดสวน รอยละ 15
3.1.2) Mission (Basic Function) Fund จั ดสรรงบประมาณตรงไปยั งหน ว ยงานที่ มีภ ารกิจ
เฉพาะดาน ววน. และดำเนินการดวยตนเอง โดยอาจเปนงบประมาณสำหรับโครงการขนาดใหญดานโครงสราง
พื้นฐาน หรือโครงการริเริ่มสำคัญเรงดวนขนาดใหญ หรือโครงการพิเศษที่ตองตอบยุทธศาสตรและแผน ววน.
ของประเทศ เชน กรมประมง, กรมการขาว เปนตน โดยงบประมาณคิดเปนสัดสวน รอยละ 35
3.2) Strategic Fund
3.2.1) Competitive Fund จัดสรรงบประมาณใหกับหนวยบริหารและจัดการทุน (Program
Management Unit: PMU) เพื่อนำไปสนับสนุนทุน (Granting) แกหนวยงานระดับปฏิบัติโดยตองเปนการทำ
วิจัยที่เนนตอบยุทธศาสตรและแผน ววน. ของประเทศ โดยงบประมาณคิดเปนสัดสวน รอยละ 50
โดยการจัดสรรงบประมาณ Strategic Fund ราย Platform 2564 มีรายละเอียดตามตาราง
ดังนี้

หมายเหตุ * แพลตฟอรม 3 เรื่องการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่ มขีด ความสามารถการแขงขัน รวม
งบประมาณ BCG 10%
ดังนี้

ทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณแบบ Block grant และ Multi-years ในระบบ ววน. มีรายละเอียด

-18โดยมีกลไกการบริหารแพลตฟอรมและโปรแกรม ววน. ของ กสว. ดังแสดงตามแผนภาพ ดังนี้

นอกจากนี้ฝายเลขานุการยังไดนำเสนอแนวทางการบริหารโปรแกรมของหนวยบริหารและจัดการทุน
(PMU) ดังแสดงตามตาราง ดังนี้
PMU

A

B

C

Program
P1 สรางระบบผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีคุณภาพ
P2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
P3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
P4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
P5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (ยกเวน Genomics)
P6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัยที่สำคัญ
PX Fundamental Fund
P10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและ วางรากฐานทางเศรษฐกิจ
P10.1 BCG in Action
P12 โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
P16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Deep-Science Tech
Innovation Platform)
P13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยำ
P15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ
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Program

P7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร (ยกเวน Smart Farming)
วช.
P8 สังคมสูงวัย
P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
สวรส.
P5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (เฉพาะ Genomics)
สวก.
P7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร (เฉพาะ Smart Farming)
P11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื้นที่
NIA
เศรษฐกิจนวัตกรรม
P16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Global partnership,
Others Future Lab, ฐานขอมูลวิจัย)
ดร. กฤษณพงศ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่ประธาน
กรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) แจงในที่ประชุมเพิ่มเติมวา การจัดสรรงบประมาณ
สำหรับโครงการขนาดใหญดานโครงสรางพื้นฐานตรงไปยังหนวยงานในสวนของ Mission (Basic Function)
Fund ควรดำเนิ น การเฉพาะโครงสร า งพื ้ นฐานขนาดใหญในระดับ ประเทศ สว นโครงสรางพื้น ฐานระดับ
หนวยงานควรดำเนินการผานหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)
ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรพิจารณามุงเนนเรื่องผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และการกำหนดเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ตามยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม จากขอเสนอแนะตามระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง กรอบวงเงินงบประมาณดาน ววน. ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่นำเสนอกอนหนานี้
2. ควรพิจารณาขอมูลการจัดสรรงบประมาณของ Strategic Fund รายแพลตฟอรม ใน 2 มิติ คือ
สัดสวนงบประมาณ และจำนวนเงินงบประมาณ
3. ควรพิจารณาแผนการจัดสรรงบประมาณระยะยาวของกระทรวงอื่นประกอบดวย
4. ควรเชื ่ อมโยงยุ ทธศาสตร การอุด มศึก ษา วิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม และแสดงความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติจะทำใหชัดเจนยิ่งขึ้น
5. คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตเรื่องโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของประเทศ และที่เปนความลับ ไมควรอยูในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยควรให
ยื่นคำของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณโดยตรง ยกเวนโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่ไม
กระทบตอความมั่นคงของประเทศ และไมเปนความลับ หรือ dual use ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ที่
ยังคงอยูในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งยังคงเสนอตอ กสว. ตามเกณฑที่ กสว. กำหนด
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มติของคณะกรรมการ
1. เห็นชอบระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณดาน ววน. แบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์สำหรับป
พ.ศ. 2564
2. เห็นชอบหลั กเกณฑ การจำแนกงบประมาณดาน ววน. สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
3. เห็นชอบกรอบและแนวทางการจัดทำงบประมาณ ววน. สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. เห็นชอบแนวทางในการดำเนินงาน เรื่อง งบประมาณวงเงินรวม (Block Grant) และงบประมาณ
เกินหนึ่งปงบประมาณ (Multi-years) ของกองทุนสงเสริม ววน.
5. ขอใหนำขอสังเกตของคณะกรรมการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศและเปนความลับ ไมควรอยูในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม โดยควรใหยื่นคำของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณโดยตรง ยกเวนโครงการดานวิทยาศาสตร
วิ จ ั ย และนวั ต กรรมที ่ ไ ม กระทบต อ ความมั ่ น คงของประเทศ และไมเปน ความลับ หรื อ dual use ตามที่
กระทรวงกลาโหมกำหนด ที่ยังคงอยูในแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งยังคงเสนอตอ กสว. ตาม
เกณฑที่ กสว. กำหนด

ระเบียบวาระที่ 4.6

การเสนอรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1

ประธานกรรมการและเลขานุการแสดงความขอบคุณคณะกรรมการฯ

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาในครั้งนี้ฝายเลขานุการ
ขอมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) ในการปฏิบัติหนาที่มา ณ โอกาสนี้
เลิกประชุม

เวลา 11.30 น.

นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

