รายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ครั้งที่ 8/2562 วันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 1 สกสว. ชั้น 14 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ
*******************************************
กรรมการผูมาประชุม
1. ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
2. นางรุงรัตนา บุญ-หลง
3. นางแนงนอย เวทยพงษ

4. นพ.ภูษิต ประคองสาย

5. นางภัทรพร วรทรัพย
6. นายอิทธิชัย ยศศรี
7. พลตรีสมเกียรติ สัมพันธ
8. ดร.จุฬารัตน ตันประเสริฐ

9. ดร.สุวิทย ชัยเกียรติยศ
10. นางสาววัฒนาพร สุขพรต
11. ศ.ดร.กมล เลิศรัตน

ประธานกรรมการ

ผูชวยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการ
ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง
นายแพทยทรงคุณวุฒิดานสงเสริมสุขภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
รองเจากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แทนปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
รองผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
แทนผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
กรรมการ
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรรมการ
ผูอำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

-212. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
13. ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
14. ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูล าประชุม
1. ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล
2. รศ.ดร.ชิต เหลาวัฒนา
3. นายธันวา เลาหศิริวงศ
4. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท
5. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
ก. ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
2. รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
3. ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
4. รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
5. ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา
6. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
7. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน
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. ดร.อติชาต พฤฒิกัลป
14. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
15. นางสุรีรัตน ชะนะมา
16. นางสาวสุจารี สอนงาย
17. นางสาวเกศกมล ไทยทอง

รองผูอำนวยการดานนโยบายและแผนยุทธศาสตร
รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
รองผูอำนวยการ ดานการบริหารระบบงบประมาณ
รองผูอำนวยการ ดานการพัฒนาระบบ ววน. และเครือขาย
ผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนบูรณาการ ววน. เพื่อชุมชน
และพื้นที่
ผูอ ำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใชงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจการสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรู
และนวัตกรรม
ผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ
ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองคกร
รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
รองผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนยุทธศาสตรและกรอบ
งบประมาณ
รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาระบบ ววน.
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจงานตรวจสอบภายใน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ
และนวัตกรรมองคกร
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการจัดสรรงบประมาณ
พนักงานอาวุโส สกสว.

-318. นางสาวกฤษณา ตรีศิลปวิเศษ
19. นางสาวพิมพปวีณ สาพิมพ
20. นางสาววิภาวี มะมา
21. นางอาภรณ วายุโชติ
22. นายพัทธพล คงมี
23. นายปกรัฐ กนกธนาพร
24. นางสาวปณิตา สุทธิจำนงค
25. นางสาวปวีณา นุมรอด
26. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
27. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
28. นางสาววริศรา ชื่นอารมย

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

ข. ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1. พ.อ.ศัลย สุขโข

2. พ.อ.หญิง อมรรัษฎ บุนนาค

3. ดร.นริสรา เมืองสวาง
4. นางสาวนาถนัดดา นาคบรรจง
5. นายสันติชัย โลหิตหาญ

เริ่มประชุม

รองผูอำนวยการกองนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สำนักนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รองผูอำนวยการกองนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สำนักนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เวลา 9.00 น.

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

-4-

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
หลังพนระยะเวลา 180 วัน ตามบทฉพาะกาล มาตรา 72

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา
ตามที ่ ร าชกิ จ จานุ เ บกษาได เ ผยแพร พระราชบัญ ญัติส ภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลบังคับใชในวันถัดไป ซึ่งบทเฉพาะกาล
มาตรา 72 กำหนดวา คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสงเสริม
วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (กสว.) ไปพลางก อ น จนกว า จะมี ก ารแต งตั ้ ง คณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับซึ่งวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปนวันที่ครบกำหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันตามบทเฉพาะ
กาล โดยในขณะนี้อยูระหวางการดำเนินกระบวนการสรรหาคณะกรรมการฯ ซึ่งยังไมแลวเสร็จ
ในการนี้ฝายเลขานุ การ จึงไดหารือในที ่ประชุมคณะกรรมการที ่ปรึกษาทรงคุณวุ ฒิ พิ จารณาร าง
กฎหมายลูกบทภายใตกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และไดรับ
คำแนะนำวากรณีดังกลาว มีขอเท็จจริงเชนเดียวกับ เรื่องเสร็จที่ 453/2532 ของ สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง หารือปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2531 ที่มี
ความเห็นวา ระยะเวลาที่กำหนดไวในบทเฉพาะกาล บัญญัติขึ้นเพื่อเรงรัดการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม
เทานั้น เพราะฉะนั้นเมื่อยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม คณะกรรมการชุดเกาจึงยังคงปฏิบัติหนาที่
ต อไปได เพื ่ อให องค กรสามารถดำเนิ น การเปน ไปอยา งต อเนื่ อง เพราะตามโครงสรา งคณะกรรมการมี
ความสำคัญในการทำหนาที่บริหารองคกร
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่ประธาน
กรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) แจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา ขณะนี้กระบวนการสรรหา
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) หลังจากผานความเห็นชอบจากสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ แลว จะตองมีกระบวนการตางๆ ซึ่งตองใชระยะเวลา
อีกระยะหนึ่ง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน กสว. ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรม กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย ปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดแจงที่ประชุมวา จากการประชุมสภานโยบาย

-5การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 และครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีระเบียบวาระที่เกี่ยวของกับ สกสว. และผานความเห็นชอบจาก
ในที่ประชุมสภานโยบายฯ ทั้ง 2 ครั้ง ดังนี้
1. การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 มีระเบียบวาระที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ วาดวยวิธีการไดมา วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนงของประธานกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. ...
- การขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และระบบการจัดสรร บริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ
วงเงิน
2. การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มีระเบียบวาระที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้
- หลักการและแนวทางการสงเสริมนวัตกรรมดานใหม (Innovation Sandbox) เพื่อสรางโอกาส
จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหกับประเทศ
- (ราง) ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยการ
บริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... และ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการรับเงิน การจายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ....
- การแตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
- การแต งตั ้ งประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ และการแตงตั้งกรรมการผูแทน
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา วิทยาศาสตร การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
คาเชา คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ งบดำเนินงาน งบเงิน
อุดหนุน งบรายจายอื่น และทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมการธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 สภาผูแ ทนราษฎร

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ตกรรม กรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนับ สนุ น การวิ จ ั ย ซึ ่ งปฏิบ ัต ิ ห น า ที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดแจงที่ประชุมวา คณะอนุกรรมาธิการฯ ใน
คณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาผูแทนราษฎร ไดกำหนดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณในสวนของคาใชจายในการฝกอบรม

-6สัมมนา ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา วิทยาศาสตร การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คา
เชา คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น และทุน
หมุนเวียน ของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ กองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในวันจันทรที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่ประธาน
กรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดใหขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน
ที่สำคัญของ สกสว. นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณ ในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากร และกำลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
2. โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของชาติ (National Quality Infrastructure, NQI)
3. หลักการและแนวทางการสงเสริมนวัตกรรมดานใหม (Innovation Sandbox) เพื่อสรางโอกาส
จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหกับประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เปนอุปสรรค เพื่อเปนเครื่องมือใหหนวยงานตางๆ ใชในการดำเนินงาน
และจากการประชุมที่ปรึกษาประธานกรรมการอำนวยการ สกสว. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส มีขอเสนอแนะวา คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ควรเชื่อมโยงระหวางการบริหาร
จัดการของ สกสว. และการดำเนินงานเชิงนโยบาย ทั้งนี้การดำเนินงานในสวนที่เปนการบริหารจัดการของ
สกสว. ควรพิจารณาโดยคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ใหมากที่สุด และนำเสนอตอ กสว. เพื่อใหรับทราบ
สวนการดำเนินงานเชิงนโยบายควรผานการกลั่นกรอง วิเคราะหขอมูล โดยคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
กอนนำเสนอตอ กสว. ตอไป
นอกจากนี้ กสว. และ สกสว. ควรขับเคลื่อนการดำเนินการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ไดแก หนวยงานในกระทรวงตางๆ เชน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงกลาโหม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนตน รวมทั้งหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และกองทุนตางๆ ใหมีความเขมแข็ง สำหรับเรื่องการนำ
เงินจากกองทุนตางๆ เพื่อขับเคลื่อนหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มาใชใหเกิดประโยชน
จะตองทำ Basic Function Fund ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4

การมอบหนังสือเพื่อเปนอภินันทนาการแกคณะกรรมการ

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่กรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) แจงใหที่ประชุมทราบวา ในครั้งนี้ฝายเลขานุการขอมอบ
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รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช และ 2) สวัสดิการผูสูงวัยปลายทางชีวิตออกแบบได ของ ศ.สุริชัย หวันแกว และคณะ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบตั ิ
หนาที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่
7/2562

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองค กร
สกสว. นำเสนอร า งรายงานการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย ปฏิบ ั ต ิห น าที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตอที่
ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2562 ที่นำเสนอโดย
ไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 2.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติ
หนาที่คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 7/2562

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองคกร
สกสว. นำเสนอร า งรายงานการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย ปฏิบ ั ต ิห น าที่
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.)
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2562 ที่นำเสนอโดย
ไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1

ความคืบหนาการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม นำเสนอวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.

-82562 มาตรา 40 กำหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ซึ่งประกอบดวย
ประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหนง กรรมการผูแทนหนวยงาน กรรมการผูแทนสถาบันอุดมศึกษา และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยหลักเกณฑ วิธีการไดมา คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การแตงตั้ง และการพนจาก
ตำแหนง ของประธานกรรมการ กรรมการผูแทนหนวยงาน กรรมการผูแทนสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามระเบียบที่สภานโยบายกำหนด ซึ่งระเบียบดังกลาวสภานโยบายไดมีมติออกระเบียบ
เมื่อคราวการประชุมสภานโยบาย ครั้งที่ 1/2562 และไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อดำเนินการสรรหา
ตามระเบียบ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ตามคำสั่งกระทรวง อว. ที่ 63/2562 บัดนี้การดำเนินการสรรหา
ตามระเบียบสภานโยบายฯ เสร็จสิ้นแลว และระเบียบดังกลาวขอ 15 (2) และ 15(6) กำหนดไววา ประธาน
กรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เมื่อ
รัฐมนตรีคัดเลือกแลวใหเสนอตอสภานโยบายเพื่อใหความเห็นชอบและนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตอไป
และตามระเบียบขอ 15 (3) (4) (5) กำหนดไววา กรรมการผูแทนหนวยงาน ไดแก กรรมการผูแทนหนวยงานที่
มิไดสังกัดกระทรวง อว. กรรมการผูแทนหนวยงานที่สังกัดกระทรวง อว. ซึ่งไมใชสถาบันอุดมศึกษา และ
กรรมการผูแทนสถาบันอุดมศึกษา ใหรายงานตอรัฐมนตรีและเสนอสภานโยบายแตงตั้ง กอปรกับบทเฉพาะ
กาล มาตรา 72 กำหนดใหดำเนินการสรรหา คณะกรรมการ กสว. ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับแตวันที่
พระราชบัญญัติบังคับใช
ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดคัดเลือกผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเปนที่เรียบรอยแลว สวนกรรมการผูแทนหนวยงาน ไดแก กรรมการผูแทนหนวยงานที่มิได
สังกัดกระทรวง กรรมการผูแทนหนวยงานที่สังกัดกระทรวงซึ่งไมใชสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผูแทน
สถาบันอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการสรรหาไดรายงานตอรัฐมนตรีเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่ง สกสว. ไดขอบรรจุ
วาระเรื่อง “ขอความเห็นชอบรายชื่อประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อเสนอคณะรัฐ มนตรี แต งตั้ ง และขอแตงตั้ งกรรมการผู  แ ทน
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการผูแทนหนวยงาน ในคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)” ในที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียบรอยแลว ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการ
ดำเนินงานเพื่อนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการแตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กสว.
ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

หลักการการจัดสรรงบประมาณและกรอบวงเงินในกลุม ของมหาวิทยาลัย 26 แหง
(Re-submit) ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2563

ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง รองผูอำนวยการ ดานการบริหารระบบงบประมาณ นำเสนอวา ตาม
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหนวยงานที่ไมไดรับการพิจารณา

-9จัดสรรงบประมาณภายใตแผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 26 มหาวิทยาลัย และ
จากมติที่ประชุมผูบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมอธิการบดี
แห ง ประเทศไทย เมื ่ อ วั น ที ่ 28 ตุ ล าคม พ.ศ. 2562 เห็ น ควรพิ จ ารณาสนั บ สนุน งบประมาณให แ ก 26
มหาวิทยาลัยที่ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดย
มีเกณฑการพิจารณาดังนี้
1. เปนแผนงานตอเนื่อง
2. เปนแผนงานที่มีผลกระทบตอประเทศ โดยสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และพื้นฐานการ
พัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมอยางยั่งยืน ซึ่งหากไมไดรับการสนับสนุนจะทำใหเกิด
ความเสียหายได
3. เปนแผนงานที่มีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร อววน. พ.ศ. 2563-2570 (ตาม OKR
ของแพลตฟอรม/โปรแกรม)
4. เปนแผนงานที่ไดรับการประเมินอยูในเกณฑที่มีคุณภาพดี
โดย สกสว. ไดดำเนินการแจงให 26 มหาวิทยาลัย ยื่น Re-submit แผนงานตามเกณฑดังกลาวขางตน
มายัง สกสว. ระหวางวันที่ 8-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และจากนั้นไดจัดจำแนกแผนงานตามโปรแกรม เพื่อ
ดำเนินการสงใหหนวยบริหารและจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) พิจารณา ซึ่งบัดนี้
หนวยบริหารและจัดการโปรแกรมไดพจิ ารณาผลการ Re-submit แผนงานเรียบรอยแลว
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ทั้งนี้งบประมาณที่ทั้ง 26 มหาวิทยาลัย ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
หนวยงาน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ในป พ.ศ. 2562 (บาท)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
69,858,400.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
292,764,900.00
มหาวิทยาลัยขอนแกน
276,788,000.00
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
153,651,800.00
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3,087,600.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
118,054,800.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
42,398,300.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
131,965,500.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
118,241,700.00
มหาวิทยาลัยนครพนม
8,241,100.00
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
3,669,000.00
มหาวิทยาลัยบูรพา
93,064,800.00
มหาวิทยาลัยพะเยา
36,282,600.00
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5,882,900.00
มหาวิทยาลัยมหิดล
545,199,600.00
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
37,819,900.00

-10ลำดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รวม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ในป พ.ศ. 2562 (บาท)
2,175,700.00
30,073,900.00
8,679,100.00
30,569,700.00
21,216,000.00
168,200,200.00
71,435,900.00
5,919,200.00
15,010,900.00
115,103,900.00
2,405,355,400.00

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ทั้งนี้หลักการจัดสรรงบประมาณใหกับแผนงานของมหาวิทยาลัย 26 แหง (Re-submit) ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในกรอบวงเงินไมเกิน 2,400.00 ลานบาท ซึ่งกรอบวงเงินนี้ไมนอยกวา งบประมาณที่ทั้ง 26 มหาวิทยาลัย
ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมาจากวงเงินงบประมาณที่ สกสว. ไดรับการตั้งงบประมาณรายจาย
สำหรับกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในสวนของแผนงานสำคัญ (Flagship Programs) ซึ่งแผนงาน
ดังกลาวไดผานการพิจารณาเชิงคุณภาพจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และผานการวิเคราะหความเหมาะสม
จากสำนักงบประมาณเรียบรอยแลว เพื่อเปนการทำใหงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญของประเทศไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ในปงบประมาณตอๆ ไป ควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
ในกระทรวงอื่น ๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากมหาวิทยาลัย เพื่อใหครอบคุลมยิ่งขึ้น
2. ควรเปลี่ยนจากคำวา “ชวยเหลือ” เปน “เพื่อไมใหงานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญของประเทศสะดุด หรือไม
ไดรับการพัฒนา”
3. ควรเตรียมขอมูลชี้แจงตอคณะกรรมาธิการในสวนของหลักการจัดสรรงบประมาณใหกับแผนงานของ
มหาวิทยาลัย 26 แหง (Re-submit) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกรอบวงเงินไมเกิน 2,400.00 ลานบาทซึ่ง
คณะกรรมาธิการอาจจะขอตัดงบประมาณบางสวน จึงควรเตรียมขอมูลงบประมาณใหครอบคลุม
4. ควรพิจารณาวา ในปตอไปหากมีการถูกตัดงบประมาณจะมีกระบวนการเชิงยุทธศาสตรอยางไร เพื่อใหมี
งบประมาณเพื่อมาดำเนินงานตอไปให

มติของคณะกรรมการ
เห็ น ชอบหลั กการจั ดสรรงบประมาณให กั บ แผนงานของมหาวิ ทยาลั ย 26 แห ง (Re-submit) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกรอบวงเงินไมเกิน 2,400.00 ลานบาท จากวงเงินงบประมาณที่ สกสว. ไดรับการตั้ง
งบประมาณรายจายสำหรับกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในสวนของแผนงานสำคัญ (Flagship
Programs) ทั้งนี้หากมีความคืบหนาขอใหมานำเสนอในที่ประชุมเพื่อรับทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.2

หลักเกณฑการจัดทำคำของบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง รองผูอำนวยการ ดานการบริหารระบบงบประมาณ นำเสนอวา ตามที่
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
การสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ไดกำหนดใหงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) จัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรมนั้น สำหรับปงบประมาณ พ.ศ.
2564 สภานโยบายฯ และคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดกำหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 และกำหนดระบบจัดสรรงบประมาณออกเปน 3 ประเภท คือ Basic Research
Fund, Basic Function Fund และ Strategic Fund และกำหนดระบบบริ ห ารงบประมาณตามการจั ด สรร 3
ประเภทดังกลาว ทั้งที่ตรงจากกองทุน และที่ผานหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ที่มีความรับผิดชอบเฉพาะ ทั้งนี้
สำนักงบประมาณ (สงป.) ไดกำหนดปฏิทินสำหรับกระบวนการงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบรวมกั นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหนวยบริหารและจัดการทุน ทั้ง 7 แหง
เรียบรอยแลว
โดยมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดังนี้
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สำหรั บ หลั ก เกณฑ ก ารจั ด ทำคำของบประมาณด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม สำหรั บ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
1. เป น คำของบประมาณเพื ่ อโครงการพัฒ นาวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงการวิจ ัย และ
นวัตกรรม สอดคลองกับ
- หลักเกณฑการจำแนกงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตาม พ.ร.บ. การ
สงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ม. 17 (1) (2)) ซึ่ง กสว. ไดกำหนด
- ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการฯ ที่ กสว. และสภานโยบายฯ (สภช.)
เห็นชอบ ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดสรรเปน Fundamental Fund และ Strategic Fund
2. เป น โครงการพั ฒนาวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและนวัตกรรม ที่มีล ักษณะ
ดังตอไปนี้
Fundamental Fund
- ตอบสนองตอพันธกิจของหนวยงาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองแนวนโยบายระดับชาติ เชน ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ/หรือแผนแมบทอื่นๆ รวมถึง
ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
Strategic Fund
- ตอบสนองตอแนวทางตามนโยบายระดับชาติ เชน ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 25602579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ/หรือแผนแมบทอื่นๆ รวมถึงยุทธศาสตร
การวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
- สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ.
2563-2570) และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2565)
- เปนประเด็นเรงดวนตามนโยบายของรัฐบาล
- เปนประเด็นที่เกิดจากความตองการของผูใชประโยชนโดยตรง
- สรางผลกระทบในวงกวางในเชิงวิชาการ สาธารณะ นโยบาย ชุมชนสังคม และพาณิชย

-133. องคประกอบของคำของบประมาณ ดังตอไปนี้
- ที่มาและความสำคัญของแผนงาน
- เปาหมายหลักและแนวทางการดำเนินงานที่สอดคลองกับ Objective and Key Results
(OKRs)
- ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- โครงสร า งผลผลิต/โครงการ (คาเปาหมายและตัว ชี้วัด) วัตถุป ระสงคและกิจ กรรม (คา
เปาหมายและตัวชี้วัด) ของแผนงาน
- งบประมาณ และแผนการใชจายงบประมาณ
วิ ธ ี ก ารยื ่ น คำของบประมาณรายจ า ยประจำป ด  า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม สำหรั บ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

โดยไดกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ววน.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ สกสว. ไดกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานจัดสรรงบประมาร
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยอางอิงตามปฏิทินของสำนัก
งบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ในอนาคตควรหาแนวทางในการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ NRMS)
และ ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) ไวเปนระบบเดียวกัน
2. ควรให ห น ว ยงานในระบบวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม ทั ้ ง ในกระทรวงการอุ ด มศึ กษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นอกกระทรวง อว. และหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) สงเอกสาร
เชิงหลักการ (Concept Paper) มาให สกสว. เพื่อ สกสว. จะไดพิจารณาแนวความคิด และแนวทางการ
ดำเนินงานสามารถทำไดตาม OKRs ของ 16 โปรแกรมไดตามที่กำหนด
3. ควรเตรียมความพรอมของระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (TIRAs) และขอมูลเพื่อปรึกษากับสำนัก
งบประมาณ
4. ควรพิจารณาความซ้ำซอนของแผนงานวิจัยที่เสนอคำขอเขามาดวย
5. หากมี ก ารชี ้ แ จงภาพรวมของระบบวิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม ควรเชิ ญ ทั ้ ง สำนั ก
ปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน และหนวยงานในระดับกรมภายในกระทรวง แตละกระทรวงเขารวมรับ
ฟงในคราวเดียวกัน
6. Basic Research Fund (Blue Sky) ควรเปลี่ยนจาก “เปดรับขอเสนอแผนงาน/โครงการเบื้องตน
จากสถาบันอุดมศึกษา” เปน “เปดรับขอเสนอแผนงาน/โครงการเบื้องตนจากหนวยรับทุนวิจัย”

มติของคณะกรรมการ
อนุ ม ั ต ิ ห ลั ก เกณฑ ก ารจั ด ทำคำของบประมาณด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้หากมีความกาวหนาขอใหมานำเสนอในที่ประชุมเพื่อรับทราบตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3

ขออนุมัติหลักการการมอบอำนาจใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
บริหารจัดการทรัพยสินและดำเนินกิจการของกองทุน

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา
ตามที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562
มาตรา 71 กำหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ หนี้ ภาระผูกพัน โครงการวิจัยและกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย เงินงบประมาณ และเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สนับสนุนการวิจัยที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมซึ่งอยูในสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ มาตรา 41 ได
กำหนดอำนาจและหนาที่ตาง ๆ ของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และ
อำนาจหนาที่สำคัญประการหนึ่ง คือ บริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหเปนไปตาม
ระเบียบที่สภานโยบายกำหนด
ทั้งนี้ เมื่อคราวการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้ง
ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ไดอนุมัติ(ราง) ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติวาดวย การบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการเสนอเพื่อลงนามและประกาศบังคับใชตอไป โดยสาระสำคัญประการหนึ่งของ
รางระเบียบดังกลาว ในขอ 6 ให สกสว. เปนผูรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของกองทุน ตามวัตถุประสงค
ของกองทุนและมติของ กสว. โดยไมขัดหรือแยงตอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ
ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.
2562 มาตรา 46 กำหนดให การดำเนิ นกิ จ การของ สกสว. อยูภ ายใตการกำกับ ดูแลของคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว. ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับ วัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสินทางปญญาของกองทุน
รวมทั้งการตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวเนื่องกับการกำกับ ติดตาม ควบคุม การดำเนินการกองทุน เปนไปดวย
ความเรียบรอย คลองตัว และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองเปาหมาย ตัวชี้วัด ของกองทุนได
ดังนั้น กสว. พิจารณาหลักการในการมอบอำนาจใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มีอำนาจในการ
ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนมีอำนาจในการตั้งคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวเนื่องกับการกำกับ ติดตาม ควบคุม การดำเนินการกองทุน โดยมีหลักการดังตอไปนี้
1. ใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มีอำนาจในการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสินทาง
ปญญา ซึ่งเปนของกองทุนได โดยไมขัดหรือแยงตอมติ กสว.
ทั้งนี้การจำหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ ใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เสนอเหตุผล
ความจำเปนตอ กสว. เพื่อใหความเห็นชอบ และเมื่อ กสว. เห็นชอบแลวใหดำเนินการได
2. ใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มีอำนาจในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กำกั บ ติ ด ตาม ควบคุ ม การดำเนิ น การกองทุ น ซึ ่ ง คณะอนุ ก รรมการดั ง กล า วอาจเป น ชุ ด เดี ย วกั น กั บ
คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งขึ้นเพื่อกำกับ ติดตาม ควบคุม การดำเนินการของ สกสว. ก็ได
3. ใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. สรุปผลการดำเนินการ และมอบหมายให สกสว. รายงานตอ
กสว. ทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง หรือตามที่ กสว. กำหนด
4. กสว. อาจเห็นสมควรใหยุติการมอบอำนาจใหแกคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เมื่อใดก็ได

-16ทั้งนี้การที่ กสว. ยุติการมอบอำนาจไมกระทบกระเทือนตอการใด ๆ ที่คณะกรรมการอำนวยการ
สกสว. ไดดำเนินการมาแลวโดยชอบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. งานบริ ห ารจั ด การภายในหน ว ยงาน (Administration) ควรให ค ณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาใหความเห็นชอบ แตทั้งนี้ควรแจง
การดำเนินงานใหคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รับทราบดวย
2. ควรพิจารณาฐานอำนาจของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และ
คณะกรรมการอำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการสงเสริ มวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยอางอิ ง
ระเบียบ และขอบังคับตามเรื่องที่ขออนุมัติ
3. เรื ่ องที ่ เ กี ่ ยวของกั บ การติ ดตามและประเมินผล ควรดำเนิน การโดยคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
4. ควรพิจารณาใหมีคณะอนุกรรมการทางดานกฎหมาย เพื่อปรึกษาหารือขอกฎหมายตางๆ

มติของคณะกรรมการ
อนุมัติโดยหลักการการมอบอำนาจใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. บริหารจัดการทรัพยสินและ
ดำเนินกิจการของกองทุน โดยควรพิจารณาแนวทางการดำเนินการใหถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด

ระเบียบวาระที่ 4.4

ขออนุมัติโอนเงินสวนเพิ่มเติมของเงินรอยละ 10 จากบัญชีกองทุน
สนับสนุนการวิจัยที่มีอยูในวันกอนพระราชบัญญัติใชบังคับ ไปเปน
คาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา
ตามที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ได
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 136 ตอนที่ 57 ก หนา 8 และมีผลบังคับใชในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
โดยมีสาระสำคัญประการหนึ่ง คือ ใหจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) เปนหนวยงานของรัฐ และมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมาตรา 71 วรรค 2 กำหนดใหกันเงินที่โอนมา
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวนรอยละ 10 ไปเปนคาใชจายการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริม วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดลงนามใน “แนว
ปฏิ บ ั ต ิ ว  า ด ว ยการโอนเงิ น จากกองทุ น สนั บ สนุน การวิ จ ัย ไปเปน ของสำนั กงานคณะกรรมการสง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562” เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย อยางถูกตอง ครบถวน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
1. ให ม ี ก ารตรวจสอบยอดเงิ น สิ น ทรั พ ย ข องกองทุ น สนับ สนุ น การวิ จ ั ย ที ่ ค งเหลื อ ณ สิ ้ น วั น ที่
พระราชบัญญัติสภานโยบายฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหจัดทำงบดุล งบการเงินสงผูสอบบัญชี
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2. วาระแรก ใหโอนเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวนรอยละ 10 โดยคำนวณจากสินทรัพยของ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ สิ้นปงบประมาณ 2561 ไปเปนคาใชจายการดำเนินงานของ สกสว.
3. เมื่อผูสอบบัญชีทำรายงานผลการสอบบัญชี จึงใหจัดการโอนเงินสวนตาง ใหตรงกับยอดจริงตาม
การคำนวณจำนวนรอยละ 10
การดำเนินการ
1. วาระแรก สกสว. ไดดำเนินการโอนเงิน จำนวนรอยละ 10 จากยอดสินทรัพยของกองทุนสนับสนุน
การวิจัยไปเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว. ไปพลางกอนแลวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เปน
จำนวนเงิน 547,022,756.82 บาท แบงเปน
 เงินสำหรับคาใชจาย สกสว. = 471,343,805.32 บาท
 เงินสำรองเมื่อเลิกจางพนักงาน สกสว. = 75,678,951.50 บาท
(ผันแปรตามจำนวนพนักงานและอายุงาน)
โดยคำนวณจากงบแสดงฐานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่ง สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
(สตง.) ไดรับรองแลว โดย สกว. คงเหลือสินทรัพย ทั้งสิ้น 5,470,227,568.15 บาท
และได แจ งให คณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนับ สนุน การวิจ ัย ปฏิบ ัติห นาที่ คณะกรรมการ
อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คราวประชุมนัดแรก) ครั้งที่
1/2562 วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมรับทราบ
2. วาระสอง สกสว. ไดจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อหารือเกี่ยวกับการโอนเงินในวาระเริ่มแรก
ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562 โดยทาง
กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือตอบรับกลับมาที่ สกสว. ตาม หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค. 0406.6/28649 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 โดยมีนัยความวา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562 บทเฉพาะกาลมาตรา 71 วรรคสองกำหนดใหกันเงินเปนจำนวนรอยละสิบ
ของเงินกองทุ นสนับสนุน การวิจั ยตามกฎหมายว าดว ยกองทุนสนับสนุนการวิจ ัย ที่มีอยูในวันก อนวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว. ตามพระราชบัญญัตินี้
ดังนั้น สกสว. จึงตองกันเงินเปนจำนวนรอยละสิบของเงินคงเหลือ โดยไมรวมสินทรัพยอื่นที่มิใชเงิน
คงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ไวเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว. ตามพระราชบัญญัตินี้ แต
อยางไรก็ตามกรณีดังกลาวเปนการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 สกสว. สามารถนำเรื่องดังกลาวนำเสนอนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผูรักษาการ และมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กำหนดไวใน
บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติดังกลาว หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมีอำนาจหนาที่ในการ
ตีความและวินิจฉัยกฎหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติตอไป
ทั้งนี้การกำหนดใหกันเงินเปนจำนวนรอยละสิบของเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมายวา
ดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดำเนินงานของ สกสว. ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ.2562 บทเฉพาะกาลมาตรา 71 วรรคสอง โดยใหคำนวณเงินรอยละสิบจากของเงินคงเหลือ
โดยไมรวมสินทรัพยอื่นที่มิใชเงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ของเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่ง
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สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีเงินคงเหลือ ที่ไมรวมสินทรัพยอื่นที่มิใชเงิน
จำนวน 6,226,627,810.66 บาท ตามมีงบแสดงฐานะการเงิน โดยแบงเปน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
จำนวน 1,844,208,549.37
บาท

เงินลงทุนชั่วคราว
จำนวน 934,594,761.29
บาท

เงินลงทุนระยะยาว
จำนวน 3,447,824,500.00
บาท
ดังนั้น สกสว. จะตองดำเนินการโอนเงินคาใชจายในการดำเนินการของ สกสว.พระราชบัญญัติสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 71 วรรค 2 กำหนดให
กันเงินที่โอนมาจากกองทุนสนับสนุน การวิจ ัย จำนวนรอยละ 10 ไปเปนคาใชจายการดำเนิ นงานของ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนจำนวน เงิน 622,662,781.07 บาท
(6,226,627,810.66x 10%)
- สกสว. ไดทำการโอนเงินคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว. ไปพลางกอนแลว จำนวน
547,022,756.82 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
- ยั ง คงเหลื อ เงิ น ส ว นที ่ ข าดอี ก จำนวน 75,640,024.25 บาท (622,662,781.07 –
547,022,756.82) ที ่ สกสว. จะต องดำเนิน การโอนเงิน จากบัญ ชีของกองทุน เพื่อเปน คาใชจายในการ
ดำเนินงานของ สกสว.

มติของคณะกรรมการ
อนุมัติโอนเงินจากบัญชีของกองทุนเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว. เพิ่มเติมจำนวน
75,640,024.25 บาท เพื่อใหครบถวนตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1

ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบประมาณรายจายประจำตามแผน
ของกลุมภารกิจดานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง รองผูอำนวยการ ดานการบริหารระบบงบประมาณ นำเสนอวา
ตามที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ได
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 136 ตอนที่ 57 ก หนา 8 และมีผลบังคับใชในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
โดยมีสาระสำคัญประการหนึ่ง คือ มาตรา 41 (7) กำหนดให กสว. มีหนาที่และอำนาจในการพิจารณาคำขอ
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหแกหนวยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรม ใหสอดคลองกับแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา
17 ไดกำหนดใหหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดทำคำของบประมาณ ตาม 17

-19(1) คำของบประมาณรายจายประจำและรายจายตามภารกิจของหนวยงานที่มิใชโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ใหเสนอตอสำนักงบประมาณไดโดยตรง และใหสำนักงบประมาณ
จั ดสรรงบประมาณให แก ห น ว ยงานในระบบวิ จั ย และนวั ตกรรมแต ละหน วย ส ว นมาตรา 17 (2) คำขอ
งบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ใหเสนอตอ กสว.
ตามหลักเกณฑที่ กสว. กำหนด และให กสว. พิจารณาคำขอและผลการดำเนินการของหนวยงานแตละหนวย
ในปที่ผานมาประกอบการจัดสรรเงินกองทุนใหเปนงบประมาณของหนวยงานนั้น
ตอมา เมื่อสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กลุมภารกิจดานการ
อุดมศึกษา) ไดรายงานการจำแนกงบประมาณตาม พ.ร.บ.สงเสริมฯ ตามมาตรา 17 (1) และ (2) มายัง สกสว.
พบวามีความคาดเคลื่อนของงบประมาณรายจายประจำตามแผนของกลุมภารกิจดานการอุดมศึกษา ของ
โครงการที่ 1 เรื่องโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ
โครงการที่ 2 เรื่องโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ เชน เงินเดือนคาตอบแทนของบุคลากรที่มิใชงบประมาณเพื่อพัฒนานักวิจัย เปนตน รวมอยูในสวนที่สำนักงบประมาณจะ
จัดสรรผานกองทุนสงเสริมฯ ดวย ซึ่งเปนงบประมาณรวมทั้งสิ้นไมเกิน 53,164,000 บาท ซึ่งเปนงบประมาณ
รายจายประจำของโครงการดานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาศที่ 1 และ 2
สำหรับการบริหารโครงการ และโครงการวิจัยตอเนื่องภายใตงบประมาณโครงการดานการวิจัยและนวัตกรรม
ของ สป.อว.
สำนั ก ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (กลุ  ม ภารกิ จ ด า นการ
อุดมศึกษา) จึงไดขอให กสว. พิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกลาว โดยเปนการจัดสรรเงินทดรองจายจาก
กองทุนสงเสริมฯ ในกรอบวงเงินไมเกิน 53,164,000 บาท ซึ่งเปนกรอบวงเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 เพื่อ
บรรเทาผลกระทบดังกลาว

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรพิจารณาดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมาย
2. ควรมีการดำเนินการแกไขเชิงระบบ เพื่อไมใหเกิดเหตุการณในลักษณะนี้ขึ้นในปตอไป

มติของคณะกรรมการ
อนุมัติโดยหลักการในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำของโครงการดานวิจัยและนวัต กรรม
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กลุมภารกิจดานการอุดมศึกษา) ในกรอบวงเงินไมเกิน 53,164,000 บาท
โดยพิจารณาดำเนินการใหสอดคลองถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

-20นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

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

