รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.)
ครั้งที่ 4/2563 วันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สกสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร กรุงเทพฯ
*******************************************
กรรมการผูมาประชุม
1. ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง
2. ดร.กิติพงค พรอมวงค
3. นางแนงนอย เวทยพงษ

4. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
5. รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน
6. รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร
7. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
8. ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ
9. ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
10. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย
11. ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ

ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผูเขารวมประชุม
ก. ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย

5. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร

รองผูอำนวยการดานนโยบายและแผนยุทธศาสตร
รองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
รองผูอำนวยการดานการบริหารระบบงบประมาณ
รองผูอำนวยการดานการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร วิจัย นวัตกรรม
และเครือขาย
ผูอ ำนวยการภารกิจปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมภารกิจกรพัฒนา
ระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
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6. ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองออน ลูอิส

ผูอำนวยการภารกิจการวิเคราะหสถานการณดาน ววน. ในและ
ตางประเทศ
7. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
ผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ
8. ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา
ผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนบูรณาการ ววน.
เพื่อชุมชนและพื้นที่
9. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
ผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ
10. ผศ.ดร.อมรรัฏค เจริญโชติธรรม
ผูอำนวยการภารกิจการสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรูและ
นวัตกรรม
11. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
ผูอำนวยการภารกิจอำนวยการ
12. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
13. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการตรวจสอบภายใน
14. นางสุรีรัตน ชะนะมา
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรมองคกร
15. นางสาวสุจารี สอนงาย
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการจัดสรรงบประมาณ
16. นางสาวพิมพปวีณ สาพิมพ
พนักงาน สกสว. หัวหนางานบัญชี
17. นางสาววิภาวี มะมา
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
18. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
พนักงานอาวุโส สกสว.
19. นางสาวนิศารัฐ พรศิริประเสริฐ
พนักงาน สกสว.
20. นายปกรัฐ กนกธนาพร
พนักงาน สกสว.
21. นางอาภรณ วายุโชติ
พนักงาน สกสว.
22. นายพัทธพล คงมี
พนักงาน สกสว.
23. นางสาวปวีณา นุมรอด
พนักงาน สกสว.
24. นายธนิสร เกษมสันต ณ อยุธยา
พนักงาน สกสว.
25. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
พนักงาน สกสว.
26. นางสาววรรณสม สีสังข
พนักงาน สกสว.
27. นางสาวจอมสุรางค ชุมสาย ณ อยุธยา พนักงาน สกสว.
28. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน ปฏิบัติหนาที่
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
29. นางสาววริศรา ชื่นอารมย
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) กลาวเปดการประชุม พรอมทั้ง ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดกลาวแสดงความยินดีกับ ดร.
กิติพงค พรอมวงค ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ตอเนื่องเปนสมัยที่ 2 โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป

-3ทั้งนี้ ที่ประชุมไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

สรุปมติสำคัญในการประชุม กสว. ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
อำนวยการ สกสว.

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม นำเสนอวา ตามที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดมีการจัดประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ไดมีมติอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม ดังนี้
1. เรื่อง “สถานะตองหามหรือบัญชีดำของนักวิจัย (Researchers Blacklist)” โดยที่ประชุม กสว. มี
มติมอบหมายให สกสว. ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยที่คางสงผลงาน โดยใหคณะกรรมการอำนวยการ
สกสว. กลั่นกรองหลักการแนวทางในการดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน เพื่อนำเสนอตอ
กสว. เพื่อขอความเห็นชอบ และประกาศบัญชีรายชื่อนักวิจัยที่คางสงผลงานตอไป
2. เรื่อง “ความคืบหนา ของการผลักดัน พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจ ัย และ
นวัตกรรม” โดย (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ซึ่งไดผาน
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเห็นวาแมไมเปนไปตามหลักการที่ยกรางไวในเบื้องตน แตก็มีกลไก
ใหดำเนินการใหเปนไปตามหลักการที่สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศใช ทำใหประสบความสำเร็จในการ
วิจัยเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยได
3. เรื่อง “ความกาวหนาการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 – 2570”
โดยกระบวนการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำป พ.ศ. 2565 – 2570 ได
มีความกาวหนาไปมาก ซึ่งคาดวาจะสามารถนำเสนอตอ กสว. ไดในชวงปลายเดือนมิถุนายน 2563 และเมื่อ
เรียบรอยแลว จะเสนอตอ สภานโยบายฯ ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2

สรุปแนวทางการดำเนินงานและมาตรการของ สกสว. ที่เกี่ยวของกับโรค
โควิด-19

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร รองผูอำนวยการภารกิ จ การพัฒ นาองค กรและทรั พยากรบุ ค คล
นำเสนอวา เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิค-19 โดยที่ผานมาอยูใน
ภาวะการแพรระบาด และมีแนวโนมผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีความตระหนักถึงผลกระทบ และสุขภาพของบุคลากร สกสว. จึงได
มีมาตราการและการดำเนินงานของ สกสว. ที่เกี่ยวของกับโรคโควิด-19 อยางตอเนื่อง
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คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4 ฉบับ พรอมทั้งนโยบายและขอสั่งการตาง ๆ
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการงดเวนการเดินทางไปยังตางประเทศที่มีความเสี่ยง
2. การเฝาระวังและตรวจคัดกรองโดยใหบุคลากร สกสว. ที่เดินทางกลับจากตางประเทศ
3. ผูมีลักษณะอาการปวยใหพบแพทยและรายงานผลตอผูอำนวยการ
4. การงดเวนการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากตางประเทศและการพิจารณาหลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่ตองมี
ผูเขารวมจำนวนมาก
5. ใหบุคลากร สกสว. ดูแลสุขภาพและปองกันตนเอง เชน การสวมหนากากอนามัย การหมั่นลางมือ
ใหสะอาดดวยสบู เปนตน
ซึ่งไดมีมาตรการที่ไดดำเนินการตาง ๆ ดังนี้
1. มาตรการของสำนักงานและอาคารในการเพิ่มระดับการทำความสะอาด ตลอดจนการหารือและ
สนับสนุนนิติบุคคลอาคารใหมีการกำหนดมาตรการการปองกันการแพรระบาด เชน การคัดกรองอุณหภู มิ
รางกายกอนเขาภายในอาคาร และจำกัดจำนวนการเขาลิฟทไดครั้งละไมเกิน 9 คน เปนตน
2. การกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร สกสว. โดยไดมีการกำหนดใหปฏิบัติงาน
จากที่บาน (Work From Home) พรอมทั้งรายงานสุขภาพตอผูบังคับบัญชาและแจงขอมูลตอ Emergency
Management Team (EMT) โดยการปฏิบัติงานใหพนักงานจัดทำแผนการทำงาน ผลการปฏิบัติงานเป น
รายสัปดาหตอผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ในการจัดการประชุม การจัดสัมมนา และการจัดฝกอบรม ใหนำระบบ
e-Meeting มาปรับใชในการประชุมภายในกลุมงาน ภายในองคกร และหากการประชุมนั้นมีความจำเปน
เรงดวน ใหเชิญผูเขารวมเฉพาะเทาที่จำเปน และดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด เชน
มีระบบตรวจสอบคัดกรองผูเขารวม จัดที่นั่งใหมีระยะหางกัน ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณหนากากและเจล
แอลกอฮอลใหเพียงพอ
นอกจากนี้ไดมีการออกนโยบายการยืดหยุนเวลาการเขาทำงาน พรอมทั้งใหภารกิจพัฒนาองคกรและ
ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดทำแบบรายงานประวัติความเสี่ยงโรคโควิด-19 และสุขภาพประจำวัน/สัปดาห
ของพนักงาน สกสว. โดยมีการติดตามลักษณะอาการและเฝาระวังอยางตอเนื่อง
ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการ สกสว. ใหขอมูลเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. สกสว. ไดมีการทำนโยบาย Zero Covid Policy หรือ ZCP และจัดประชุมผานระบบออนไลนเพื่อ
การติดตามและรายงานสถานการณในปจจุบัน โดยขอความรวมมือจากบุคลากรใหปฏิบัติตามแผนอย าง
เครงครัด
2. การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรคโควิด-19 ไดมีการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสงเสริม
ววน. ไปที่หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อวินิจฉัย SAR-CoV-2 โดยวิธี Real time RT-PCR หรือ ชุดทดสอบ
DMSc COVID-19 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. ภายใตการบริหารงานของหนวย
บริหารจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (PMU C) และไดผลิตมอบแกรัฐบาล
เพื่อใชในประเทศแลว

-52.2 สนับสนุนงบประมาณการผลิตชุดทดสอบในขอ 2.1 จำนวน 100,000 ชุด เพื่อมอบแกประเทศ
เพื่อนบ านในภู มิ ภาคอาเซี ยน จำนวน 9 ประเทศ ประเทศละ 10,000 ชุด โดยเปนความรว มมื อระหว าง
กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
2.3 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวัคซีนตนแบบ mRNA กอนนำไปทดสอบในคน จำนวน 60
ลานบาท หากดำเนินการวิจัยในลิงประสบผลสำเร็จ
ทั้งนี้หลังจาก กสว. ไดอนุมัติงบประมาณในประเด็นดังกลาวขางตนแลว จะมีขั้นตอนการดำเนินการ
ตาง ๆ กอนสงงบประมาณไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้นอกจากการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
สงเสริม ววน. ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก กสว. แลว หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ยังสามารถขอปรับ
แผนปฏิบัติการไดรอยละ 10-20 ซึ่งหนวยบริหารและจัดการทุนไดมีการปรับแผนปฏิบัติเพื่อใชสำหรับงานวิจัย
ที่เกี่ยวของสถานการณโควิด-19 และรายงานตอ สกสว. อยูที่ประมาณรอยละ 12 และเมื่อรวมงบประมาณที่
กองทุนไดมีการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรคโควิด-19 จะมีงบประมาณรวม ประมาณ 1,000 ลานบาท
นอกจากนี ้ กสว. ได มี การอนุ มั ติ โ ปรแกรมที่ 17 สำหรับ การแกไขปญ หาวิกฤตของประเทศ ซึ่งจะมีการ
ดำเนินการวางขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความรวดเร็วตอไป
ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง รองผูอำนวยการดานการบริหารระบบงบประมาณ ใหขอมูลเพิ่มเติม
วา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการให ทุ นสนับ สนุน งานพื ้น ฐาน (Fundamental Fund) ในสวนที่เ ปน
Initiative-Directed เพื่อเปนงบประมาณสนั บสนุน ใหหนวยงานดำเนิน การตามพันธกิจและตอบประเด็ น
เรงดวนในภาวะวิกฤตของประเทศดวย
ดร.กิติพงค พรอมวงค ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา เนื่องจากการจัดการภาวะวิกฤตของประเทศในครั้งนี้ สามารถ
ดำเนินการไดดีกวาที่ผานมา แมวาจะยังไมสมบูรณนัก แตสวนหนึ่งคือมีการจัดงบประมาณดาน ววน. มาไวที่
กองทุนสงเสริม ววน. และบริหารโดย กสว. ซึ่งสามารถจัดลำดับความสำคัญ และจัดสรรงบประมาณไปยัง
หนวยงานไดดีกวาเดิม และอีกประการหนึ่ง คือ งานวิจัยดานนวัตกรรมหลายเรื่องตองเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
จึงจะสามารถเห็นผลลัพธที่ชัดเจนได ซึ่งจะมีการติดตามจากหนวยงานเอกชนที่รับเงินจากภาครัฐไปแลว จะ
สามารถทำใหสังคม หรือประเทศไดรับประโยชน อย างไร ดังนั้นจึงควรดำเนินการรวบรวมขอมูลผลผลิต
(Output) และผลลัพธ (Outcome) ของการสนับสนุนงบประมาณดาน ววน. ของประเทศ เพื่อเปนขอมูลใน
การเสนอตอสภาผูแทนราษฎร สำหรับการชี้แจงงบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 ตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. จากสถานการณ การแพรร ะบาดของโรคโควิด-19 พบวา ประเทศไทยมีผลงานวิจัย เรื ่ องที่
เกี่ยวของกับโรคโควิด-19 คอนขางมาก ทั้งนี้จะดียิ่งขึ้นหากมีมาตรการในการสนับสนุนทุนวิจัยและจัดสรร
ใหแกนักวิจัยไดอยางรวดเร็ว เพื่อใชในการแกไขปญหาในสถานการณเรงดวนของประเทศ โดยในตางประเทศ
จะมีทุนสนับสนุนสำหรับสถานการณเรงดวนในลักษณะนี้ เชน Director Initiative Fund เปนตน ดังนั้นจึง

-6ควรผลักดันใหเกิดการใหทุนวิจัยในลักษณะดังกลาว ซึ่งไมแนใจวาควรอยูที่หนวยวิจัย หรือ หนวยบริหารและ
จัดการทุน (PMU)
2. บทบาทหนึ่งของ สกสว. คือ การจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานสำหรับสถานการณฉุกเฉิน จึง
ควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนิ นการใหชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อใหห น ว ยงานและนักวิ จัยสามารถนำ
งบประมาณไปใชในการดำเนินการแกไขปญหาสถานการณฉุกเฉินไดทันทวงที รวมทั้งควรสรางแนวทางการ
ดำเนินการดังกลาวรวมกันระหวาง สกสว. และหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU)
3. สกสว. ควรพิจารณาในการเปนแกนกลางเพื่อบูรณาการองคความรูจากผูเชี่ยวชาญในศาสตร
ตาง ๆ เพื่อตอบโจทยเฉพาะหนา และตอบคำถามสังคมไดอยางเปนระบบ จากสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 มีคำถามจากสังคม ซึ่งมีความซับซอนวาควรเลือกแกปญหาในเรื่องใดกอน โดยมีทั้งดาน
สาธารณสุข สุขภาพ เสรีภาพ และเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสำคัญ และน้ำหนักใกลเคียงกัน
4. สกสว. ควรเป น หน ว ยงานที ่ เ ข า ไปประสานและเจรจากั บ เจ า ของข อ มู ล ต า ง ๆ เช น
กระทรวงการคลัง สำนักงานสถิติแหงชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย เพื่อนำขอมูล
ตาง ๆ มาวิเคราะหตอวา เศรษฐกิจในสวนใดที่มีปญหาหรือคนที่ตกงานอยูสวนใหญประกอบอาชีพใด เพื่อนำ
ขอมูลดังกลาวไปใชในการกำหนดนโยบายไดชัดเจนและเหมาะสมบนฐานขอมูลความรู และสงขอมูลเหลานี้ให
นักวิจัยในการดำเนินการวิจัยเพื่อแกไขปญหาของประเทศตอไป ทั้งนี้ไมควรใชวิธีเปดรับฟงความคิดเห็น
เนื่องจากเปนการใหความคิดเห็นเฉพาะของรายบุคคลไมใชขอมูลขอเท็จจริง
5. โจทยวิจัยที่ใชสำหรับการแกไขปญหาวิกฤตของประเทศในสภาวะเรงดวน มีความตองการใน
การบริหารจัดการในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งจะตางไปจากการจัดสรรงบประมาณใหทุนวิจัยแบบเดิมที่ใหนักวิจัย
เขียนขอเสนอโครงการ และสงขอเสนอใหหนวยงานใหทุนพิจารณา โดยควรนำหลักการทางวิศวกรรมที่เรียกวา
“Concurrent Engineering” มาใช โดยหลักการดังกลาวจะมีการออกแบบไปพรอมกับการกอสราง เพื่อทำให
เห็นผลลัพธไดอยางรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการดำเนินการ และลดความซ้ำซอนของงาน

ระเบียบวาระที่ 2

การรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการอำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก.สกสว.) ครั้งที่
3/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
นำเสนอรางรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (คกก.สกสว.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ตอที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2563 ที่นำเสนอ
โดยไมมีขอแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

การมอบอำนาจอนุมัตกิ ารจายเงินเพื่อการบริหารงานกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของผูอำนวยการ สกสว.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอ
“คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ กง. กองทุน .../2563 เรื่อง การ
มอบอำนาจการอนุมัติการจายเงิน กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งไดปรับแกไขตามมติ
และความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 ดังนี้
1. ปรับเพิ่มกรอบวงเงินให รองผูอำนวยการ สกสว. ดำเนินการอนุมัติการจายเงินในวงเงินที่ลดหลั่น
จากผูอำนวยการ สกสว. โดยอยูภายใตแผนงานดำเนินงานโครงการที่ไดรับการอนุมัติจากผูอำนวยการ สกสว.
ไวแลว
2. ระบุเรื่องการกอหนี้ผูกพันเพิ่มเติมวา อยูภายใตแผนงานดำเนินงานโครงการ ที่เปนไปตามแผนที่
ไดรับการอนุมัติไวแลว
ดั งนั ้ น จึ งได ดำเนิ น การปรั บ แก ไขคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจ ัย และ
นวัตกรรม ที่ กง. กองทุน 2/2563 เรื่อง “การมอบอำนาจอนุมัติการจายเงินเพื่อการบริหารงานกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” ตามมติและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
ชื่อ/ประเด็น

รอง ผอ.สกสว. ดานการ
ดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ
รอง ผอ.สกสว.
- ดานนโยบายและยุทธศาสตร
- ดานการบริหารระบบ
งบประมาณ
- ดานการพัฒนาระบบ
วิทยาศาสตร วิจัย นวัตกรรม
และเครือขาย
จำนวน 3 ทาน
ผูอำนวยการกลุมภารกิจ
ผูอำนวยการภารกิจการจัดการ
โครงการที่กำลังดำเนินการ

อำนาจ ยืมเงินทด คาใชจาย การสนับสนุน คาตอบแทน วงเงินเดิม วงเงินปรับแก กิจกรรม
ดำเนินการ รองจาย ในการ ทุนตาม ม.9 ผูทรงคุณวุฒิ (บาท)
(บาท)
เกีย่ วกับ
เกี่ยวกับ
เดินทาง พ.ร.บ.การ
Ongoing
และจัด
กองทุน
สงเสริมฯ
ประชุม
500,000 5,000,000





200,000 5,000,000

















100,000 2,000,000
100,000
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มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบ “คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ กง. กองทุน
.../2563 เรื่อง การมอบอำนาจการอนุมัติการจายเงินเพื่อบริหารงานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม”

ระเบียบวาระที่ 3.2

ขอรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะในการทบทวนกลยุทธและโครงสราง
องคกร

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการภารกิจปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนาระบบการ
จัดการผลผลิตและผลกระทบ นำเสนอวา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) ไดจัดทำแผนกลยุทธ พ.ศ. 2563-2565 ฉบับเรงดวน เพื่อเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองคกรให
บรรลุเปาหมายตามบทบาทหนาที่ใหม โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุน
การวิจัยปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ใหใชแผนกลยุทธ พ.ศ. 2563-2565 ฉบับ
เรงดวนไปกอนตามความจำเปนสำหรับการเปลี่ยนผานองคกร บัดนี้ สกสว. ไดดำเนินงานตามพันธกิจใหมเปน
ระยะเวลาครบ 1 ป แลว จึงเห็นสมควรใหดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ พ.ศ. 2563-2565 ฉบับใหม ประกอบ
กับคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 มีมติให สกสว.
จัดกระบวนการเพื่อยกรางแผนกลยุทธ สกสว. ขึ้นใหม โดยใหเชิญกรรมการอำนวยการเขารวมดวย และ
นำเสนอความคืบหนาในการประชุมครั้งตอ ๆ ไป นั้น
สกสว. ไดดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ สกสว. เพื่อวางแผนการดำเนินงานทบทวน
แผนกลยุทธ และโครงสรางองคกรมาอยางตอเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดความกาวหนาในการทบทวนกลยุทธและ
โครงสรางองคกร ดังนี้
1) แผนการจัดทำกลยุทธ สกสว. ฉบับใหม (TSRI Strategic Planning) มีดังนี้
1. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตัวตนของ สกสว.
2. การทบทวนวิสัยทัศนและคานิยม
3. การวิเคราะหปจจัยองคกร
4. การกำหนดกลยุทธ
5. การถายทอดแผนสูการปฏิบัติ
6. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงกลยุทธ
7. การทบทวนและการปรับเปลี่ยนแผน
2) แนวทางการจัดทำกลยุทธฉบับใหม ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน โดย สกสว. จะดำเนินการเอง
และเสนอตอคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เพื่อใหความคิดเห็น ซึ่งอาจเชิญที่ปรึกษาเพื่อใหความเห็น
เฉพาะเรื่อง เชน การจัดทำ OKR ตามยุทธศาสตรที่กำหนดแลว เนื่องจากการจัดทำกลยุทธที่ดำเนินการโดย
ผูบริหาร และพนักงาน สกสว. ซึ่งเปนผูที่อยูในองคกร และดำเนินการภารกิจเอง จะทราบถึงปญหา และ
อุปสรรคไดดีที่สุด และสามารถจัดทำไดตรงกับตัวตนของ สกสว. ทำใหนำกลยุทธที่จัดทำขึ้นไปสูการปฏิบตั ิได
โดยจะตองทราบขอมูลเบื้องตนใหชัดเจน และไมกวางเกินไป โดยมีขอมูลที่ควรทราบ ดังนี้
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ตอไป

1. วัตถุประสงคและเจตนารมณของการจัดตั้ง สกสว.
2. สกสว. จะสงมอบอะไร และเมื่อใด
3. สกสว. สงมอบใหใคร
4. สกสว. จะตองใชอะไรบาง ในการทำงานใหบรรลุผล
3) กิจกรรมที่ไดดำเนินการ มีดังนี้
- การบรรยายพิเศษ เพื่อเปนพื้นฐานและความรู ในการจัดทำกลยุทธใหมของ สกสว. ใหคมชัด

- การรวมทำงานของหนวยงานในระบบ ววน.
- การใช SIPOC MODEL เปนเครื่องมือในการดำเนินการวิเคราะหกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
องคกรอยางเปนระบบ
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภายในองคกร
และภายนอกองคกร
(ผูรับบริการ, ผูมีสวนได สวนเสีย และผูสงมอบ) โดยสามารถเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่น ๆ ได เชน การวิเคราะห
ลูกคา (Customer Value Proposition, Customer Persona, Customer Pain Point) การวิเคราะห
กระบวนการภายในองคกร (Value Chain) และขีดความสามารถหลักขององคกร (Competency) โดยคำนึงถึง
ผูสงมอบที่สำคัญขององคกร เปนตน
โดย SIPOC MODEL ประกอบด ว ย S = Supplier, I = Input, P = Process, O = Outputs, C =
Customer and Stakeholder ซึ่งในสวนของตัว O หรือ Outputs ไดมีการจัดทำคุณคาของสินคาและบริการ
(Value Proposition) เพื่อแกปญหาใหกับลูกคา และสรางคุณคาใหกับลูกคา โดยการจัดทำแบบสอบถาม และ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และนำแนวคิดของ SIPOC MODEL ในการปรับใชในการจัดทำ (ราง) กลยุทธของ
สกสว. ซึ่งมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้

-10และไดมีตัวอยางของการจัดทำ SWOT Analysis ของ สกสว. โดยยอ ดังนี้
Strengths
Weaknesses
1. มีพระราชบัญญัติ และมีกองทุนสงเสริม ววน.
1. ผูบริหารและพนักงานขาดความเชี่ยวชาญ
2. ผูบริหารและพนักงานพรอมปรับตัวเพื่อทำ
ในภารกิจใหม
ภารกิจใหม
2. ขาดการสื่อสารในองคกร ทำใหการทำงาน
3. มีระบบการทำงานยืดหยุน และเอื้อตอการ
ขาดการเชื่อมตอกัน
พัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด
3. นโยบายและทิศทางขององคกรยังขาด
ความเปนเอกภาพและชัดเจน
Opportunities
Threats
1. นโยบายภาครัฐมีแนวโนมสนับสนุนการวิจัย
1. ปจจัยทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น
นโยบายของภาครัฐ
2. เงินกองทุนอื่น ๆ เงินวิจัยจากตางประเทศ
2. ภาวะเศรษฐกิจไมเอื้ออำนวยตอการลงทุน
สามารถเขามา Synergy กันได
ววน. และผลงานทีผ่ านมา ไมมีผลกระทบ
3. ผูมีสวนไดสวนเสียใหการยอมรับตอการ
ตอประเทศอยางเปนรูปธรรม
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. งบประมาณจัดไปใหกระทรวงอื่นที่มีความ
ซ้ำซอน
โดยนำเอา TOWS Framework เปนเครื่องมือทางกลยุทธที่ใชสำหรับสรางกลยุทธใหมขึ้นมาตาม
สภาพแวดลอมขององคกรในปจจุบันที่มาจากการวิเคราะห SWOT Analysis โดยการจับคูระหวางทั้งปจจัย
ภายใน และปจจัยภายนอก เพื่อวิเคราะหกลยุทธขององคกร ซึ่งจะทำใหไดกลยุทธ 4 รูปแบบ ดังนี้
1. กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) เปนการใชจุดแข็งขององคกรเพื่อชวงชิงความไดเปรียบจากโอกาส
ภายนอก
2. กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) เปนการใชจุดแข็งขององคกรเพื่อหลบหลีก หรือ ลดผลกระทบ
ของภาวะคุกคามจากภายนอก
3. กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) เปนการปรับปรุงจุดออนขององคกรโดยการใชความไดเปรียบ
จากโอกาสภายนอก
4. กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) เปนการใชยุทธวิธีตั้งรับเพื่อปดจุดออนภายในและหลบหลีกภาวะ
คุกคามจากภายนอก
4) Timeline และขั้นตอนการทำงาน ในชวงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 (ระยะเวลา 4
เดือน) เบื้องตน มีดังนี้

-115) แผนการดำเนิ น งาน โดยให ผ ู  บ ริห ารและพนั กงานรว มกัน เข ารว มการอบรมเชิงปฏิบ ั ต ิ ก าร
(Workshop) เพื่อจัดทำคุณคา (Value) วิสัยทัศน (Vision) คานิยมองคกร (Core Value) วัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ (Strategy Objective) และกลยุทธ (Strategy) ของ สกสว. ซึ่งจะมีการเชิญที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ
เพื่อใหคำแนะนำระหวางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศ.นพ.สุ ทธิ พั น ธ จิ ตพิ มลมาศ ผู  อำนวยการ สกสว. ใหขอมูล เพิ่มเติมวา ในสว นที่ สกสว. กำลัง
ดำเนินการ มี 3 สวน คือ 1) แผนกลยุทธองคกร 2) โครงสรางองคกร และ 3) การจัดทำตำแหนงหนาที่ของ
บุคลากรในโครงสรางองคกร โดยการดำเนินการปรับโครงสรางองคกรใหม เพื่อใหมีความเหมาะสมตามบทบาท
หน า ที ่ ข ององค ก ร และให เ ป น ไปตามที่ คณะกรรมการนโยบายกองทุ น สนับ สนุน การวิจ ั ย ปฏิบ ัติห น า ที่
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ไดอนมุติใหการใชโครงสรางองคกร ของ สกสว. ฉบับเรงดวนเปนการชั่วคราว
ประมาณ 1 ปงบประมาณ ซึ่งจะสามารถใชโครงสรางองคกร ของ สกสว. ฉบับเรงดวน ไดจนถึงวันที่ 30
กันยายน 2563
ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. สกสว. ควรแสดงผลลัพธที่ทำใหสังคมโดยรวมไดรับผลประโยชน (Social Benefit) และนำมา
ออกแบบกลยุทธของ สกสว. ในกรอบระยะเวลาชวงละ 5 ป และออกแบบกลไกการทำงานวาจะสามารถ
นำไปสูผลลัพธนั้นไดอยางไร ทั้งนี้วิสัยทัศน (Vision) สามารถกำหนดในระยะยาวได แตควรมีเปาหมายยอยที่
จะสามารถดำเนินการไดในชวง 5 ป ดวย
2. แผนการทบทวนกลยุทธ สกสว. ฉบับใหม ควรเพิ่มการมองอนาคต (Foresight) โดยอาจศึกษา
วิเคราะหสถานการณภาพรวมของโลก และสถานการณดาน ววน. ของประเทศ ในชวง 10 ปตอจากนี้ และ
ปจจัยภายนอกใหมาก โดยเฉพาะปจจัยที่ทำใหเกิดการหยุดชะงัก ซึ่งสงผลตอการทำงานและการขับเคลื่อน
องคกร และนำมาใสในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ สกสว. ในชวง 5 ป เพื่อทำใหแผนกลยุทธมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น
3. ควรพิ จ ารณาบทบาทหน า ที่ อ ื ่ น ๆ ตามที ่ ก ฎหมายกำหนด และจั ด ลำดั บ ความสำคั ญในการ
ดำเนินการ รวมทั้งยังมีบทบาทหนาที่ของ สกสว. ที่กฎหมายกำหนด แตยังไมชัดเจน เชน การหางบประมาณ
จากแหลงอื่น นอกเหนือจากงบประมาณจากภาครัฐ ดังนั้นโครงสรางและกลยุทธขององคกรจึงควรเอื้อตอการ
ปฏิบัติหนาที่นี้ดวย รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการวิจัย และการติดตามเรงรัดการพัฒนาบุคลากร ววน.
เปนตน
4. สกสว. เปนหนวยงานที่จัดทำนโยบาย (Policy Maker) ดังนั้นจึงควรพัฒนาบุคลากรใหม ีอ งค
ความรูในเรื่องนี้ เพื่อจัดทำกลยุทธของหนวยงานเอง แตควรมีที่ปรึกษาที่สามารถวิเคราะหภาพกวาง และทำ
Outside in ซึ่งควรเปนผูมีความรูในเรื่องระบบ ววน. ดวย
5. การจัดทำ SIPOC MODEL ควรเพิ่มผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตอประเทศ
6. ควรมีกระบวนการรองรับภาวะวิกฤติหรือการเปลี่ยนแปลงแบบคาดการณไมได โดยเชื่อมโยง
ระหวาง สกสว. หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) และผูวิจัย ดวย

-127. สกสว. ควรตองแยกระหวางการบริหารระบบ และการบริหารองคกรใหชัดเจน โดยมีตัวอยางที่
เปนรูปธรรรม คือ Policy Delivery Unit ที่มีการทำหนาที่คลาย สกสว. ซึ่งเปนหนวยงานที่ไมไดดำเนินการเอง
แตทำหนาที่เพื่ อให องค กรอื ่น ทำหน า ที ่ให ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการวิเคราะหร ะบบ (System
Analysis) ดวยการหาความสัมพันธระหวางหนวยงานแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ กับหนวยงานปฏิบัติการ
ตอไปดวย
8. การจัดทำยุทธศาสตรควรทำความเขาใจบทบาทหนาที่ และการจัดทำ Business Model เพื่อ
วิเคราะหเชิงยุทธศาสตรวาหนวยงานสามารถดำเนินการไดครบถวนหรือไม
9. การจัดทำ SWOT Analysis เปนจุดเริ่มตนที่สำคัญ เพื่อการนำไปสูการจัดทำ TOWS Framework
ซึ่ง สกสว. ตองเลือกวาจะจัดทำกลยุทธในรูปแบบใด เพื่อนำไปจัดทำ Balanced Scorecard (BSC) ภายใต
กลยุทธ และทำใหเกิ ดความเชื่ อมโยงกับ กลุ มกิจ กรรมหลัก ที่เรียกวาเปน Initiative and Measure เพื่ อ
สามารถดำเนินการใหสามารถบรรลุเปาหมาย และความสำเร็จที่กำหนดขึ้นได
10. ในการจัดทำกลยุทธควรทำเรื่องที่เปนประเด็นสำคัญ เพื่อที่จะสามารถระบุไดวาทิศทางและ
ความสำเร็จขององคกรไดชัดเจน
11. สกสว. ควรวิเคราะหวาระบบวิจัยของประเทศมีปญหาอยางไร เพื่อนำมาออกแบบและกำหนด
กลยุทธของ สกสว. ใหสามารถตอบโจทยการแกไขระบบวิจัยเหลานั้นได
12. ไมควรกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จจำนวนมากจนเกิ นไป แตควรเนนที่ผลลัพธ (Outcome)
เปนหลัก
13. ควรวางกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeframe) ในชวงเวลา 3 ป และ 1 ป วาจะสามารถ
ทำใหเกิดผลลัพธอยางไร ตามกรอบวงเงินที่กองทุนสงเสริม ววน. ไดรับประมาณ 20,000 ลานบาท

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

การแตงตั้งประธานคณะทำงานการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา
ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา
41(9) ระบุให คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีหนาที่และอำนาจในการกำกับ
เรงรัด ติดตาม ใหมีการปรับปรุงและแกไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมใหมี
ประสิทธิภาพ
จากการประชุม กสว. ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติ และขอเสนอแนะของ กสว.
ในระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง “สถานะตองหามหรือบัญชีดำของนักวิจัย (Researchers Blacklist)” ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการใหมีการกำหนดบัญชีรายชื่อนักวิจัยที่คางสงผลงาน
2. มอบหมายให สกสว. ดำเนินการตามขอ 1 โดยใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. กลั่นกรอง
หลักการและแนวทาง นำเสนอตอ กสว. เพื่อขอความเห็นชอบ และประกาศบัญชีรายชื่อนักวิจัยที่คางสงผล
งานตอไป
3. การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 ควรใหหนวยงานบริหารและ
จัดการทุน (PMU) ตรวจสถานะจากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ

-13นวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กรณีที่ผิดสัญญา และบัญชีรายชื่อนักวิจัยที่คางสงผล
งานดวย
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึง
เสนอใหมีการตั้งประธานคณะทำงานการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน ในการดำเนินงานรวมกับ
คณะผูบริหาร สกสว. ที่รับผิดชอบงานโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินงานอยู และฝายติดตามและประเมินผล สกว.
เดิม เพื่อใหการกำกับการวิจัยไดผลสัมฤทธิ์สูง รวมทั้งเพื่อสรางวินัยและความรับผิดชอบของนักวิจัย

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. หากหนวยบริหารและจัดการทุนจะนำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานใชเปนเกณฑคุณสมบัติ
ของผูขอรับทุน ควรพิจารณาวานักวิจัยที่อยูในบัญชีรายชื่อนักวิจัยที่คางสงผลงานจากทุนอื่น ควรอยูในบัญชี
รายชื่อนักวิจัยที่คางสงผลงานของหนวยบริหารและจัดการทุนดวยหรือไม เนื่องจากบริบทของการใหทุนของ
แตละหนวยงานมีจุดประสงคที่แตกตางกัน
2. การกำหนดใหนักวิจัยอยูในบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน ไมสามารถดำเนินการขอทุนกับ
หนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) ได ควรพิจารณาในดานกฎหมายประกอบดวยวา สัญญาวิจัยรับทุนไดมี
การกำหนดขอตกลงดังกลาวกับนักวิจัยไวหรือไม
3. ควรสรางระบบ Owner System เพื่อใหนักวิจัยเคารพในเกียรติของตนเองในการควบคุมแทน
การใชขอกฎหมาย
4. คณะทำงานการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานควรพิจารณาเกณฑวา นักวิจัยที่คาง
สงผลงานในระดับใดจึงจะถูกจัดอยูในบัญชีรายชื่อผูคางสงผลงาน
5. หากหนวยบริหารและจัดการทุนนำบัญชีรายชื่อนี้ไปใชเพื่อดำเนินการตอ ควรแจงเตือนนักวิจัยให
ทราบวา หากเปนผูที่อยูในบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานนี้จะไมมีสิทธิ์ในการรับทุนจากหนวยบริหารและ
จัดการทุน ซึ่งนักวิจัยควรทราบวาตนเองอยูในบัญชีรายชื่อนี้หรือไม แตก็ขอใหพึงระวังในเรื่องของสิทธิสวน
บุคคลดวย
6. ควรพิจารณาวานักวิจัยจะสามารถออกจากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานนี้ไดดวยวิธีการใด
และเมื่อนักวิจัยดำเนินการเรียบรอยจนสามารถออกจากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานแลว จะดำเนินการ
อยางไร เนื่องจากนักวิจัยทานนั้น ๆ เคยมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานมากอน
7. ควรพิจารณาวาโครงการวิจัยที่ทำงานเปนคณะทำงาน หากมีการจัดอยูในบัญชีรายชื่อนักวิจัยผู
คางสงผลงานจะมีชื ่ อเฉพาะหัวหนาโครงการวิจั ย หรือนักวิจัยของคณะทำงานทั้ งหมด และหากหัว หน า
โครงการวิจัยไปเปนสมาชิกของโครงการวิจัยอื่น ๆ จะสามารถดำเนินการรับทุนนั้น ๆ ไดหรือไม
8. ควรพิ จ ารณาว า หากจั ดทำบั ญ ชีร ายชื่ อนั กวิจ ัย ผูค างสงผลงานแลว จะวางแนวทางในการ
ดำเนินการต ออย างไรใหช ัดเจน ซึ่งอาจจัด ทำเป นระเบี ยบ หรือแนวปฏิบั ติ หรือประกาศ โดยขึ้นอยู  กับ
ความสำคัญ ทั้งนี้อาจพิจารณาแตงตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ซึ่งอาจประกอบดวยบุคลากรของ สกสว.
และบุ ค ลากรของหน ว ยงานอื ่ น ๆ เพื ่ อ หารื อ ตกลงร ว มกั น เป น ระยะ ๆ และนำเสนอความก า วหน าต อ
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
9. ควรแต ง ตั ้ ง ศ.ดร.สมชาย วงศ ว ิ เ ศษ กรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ นคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเปนประธานคณะทำงานในการจัดทำ

-14บัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานที่ไมควรจะไดรับทุนใหม จนกวานักวิจัยจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่
คณะทำงานกำหนดไวตอไป

มติของคณะกรรมการ
1. รับทราบมติของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ที่มอบหมายให
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. กลั่นกรองหลักการแนวทางในการดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคาง
สงผลงาน เพื่อนำเสนอตอ กสว. เพื่อขอความเห็นชอบ และประกาศบัญชีรายชื่อนักวิจัยที่คางสงผลงานตอไป
2. อนุ มั ติ แต งตั ้ ง ศ.ดร.สมชาย วงศว ิเศษ กรรมการผู ทรงคุณวุฒ ิ ในคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนประธานคณะทำงานการจัดทำบัญชี
รายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ และขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

แผนการดำเนินงานและการจัดทำรางหลักเกณฑการสรรหาผูอำนวยการ สกสว.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดนำเสนอวา
ตามที ่ พ ระราชบั ญ ญั ต ิ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมแห ง ชาติ
พ.ศ. 2562 มาตรา 43 กำหนดใหมีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
และมาตรา 48 กำหนดมีผูอำนวยการคนหนึ่ง ซึ่ง กสว. แตงตั้งโดยขอเสนอของ คณะกรรมการอำนวยการ
สกสว. มีหนาที่บริหารกิจการของ สกสว. ขึ้นตรงตอ กสว. และ คณะกรรมการอำนวยการ สกสว.
ผูอำนวยการ สกสว. คนปจจุบันซึ่งดำรงตำแหนงตามบทเฉพาะกาล มาตรา 73 ซึ่งจะครบวาระดำรง
ตำแหนงในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 โดยกฎหมายกำหนดใหดำเนินการสรรหาและแตงตั้งผูอำนวยการ สกสว.
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนวันที่จะครบวาระดำรงตำแหนง
ดังนั้น เพื่อเตรียมการดำเนินการสรรหาผูอำนวยการ สกสว. ใหเปนไปดวยความเรียบรอย แลวเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาของกฎหมาย ฝายเลขานุการจึงเสนอแผนการดำเนินงานและการจัดทำรางหลักเกณฑการ
สรรหาผูอำนวยการ สกสว. โดยนำแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มาปรับใช โดย
มติดังกลาวกำหนดใหหลักเกณฑการสรรหาผูอำนวยการองคการมหาชนใชเปนหลักเกณฑกลางที่ใชบังคับกับ
องคการมหาชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชนและองคการมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
เฉพาะ จึงเห็นสมควรออกหลักเกณฑคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยวิธีการสรร
หาและแตงตั้งผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม โดยไดแบงเปน 4
หมวด คือ หมวด 1 คุณสมบัติผูอำนวยการ หมวด 2 คณะอนุกรรมการ หมวด 3 การประกาศรับสมัครและการ
สรรหา และ หมวด 4 ผูที่ไดรับการสรรหาและการแตงตั้ง
พรอมนี้ไดนำเสนอแนวทางขั้นตอนและวิธีการสรรหา โดยสรุป ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. แตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู อำนวยการ สกสว. กอน
ผูอำนวยการคนเดิมครบวาระการดำรงตำแหนง
2. คณะอนุกรรมการออกประกาศรับสมัคร

-153. ใหคณะอนุกรรมการกำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข และประกาศระยะเวลารับสมัคร ทั้งนี้การประกาศ
รับสมัคร ตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน โดยใหดำเนินการประกาศผานชองทาง ดังนี้
(1) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่แพรหลายในประเทศไทย หรือทางชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ของหนังสือพิมพฉบับนั้นๆ
(2) ประกาศในเว็บไซต (web site) ของ สกสว. ติดตอกันจนถึงวันปดรับสมัคร
(3) ติดประกาศที่ สกสว. จนถึงวันปดรับสมัคร
(4) มีหนังสือแจงใหหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
4. ฝ า ยเลขานุ การจั ด ทำเอกสารข อ มูล ของผู ส มั ครประวั ติ ที่ แสดงคุ ณสมบัต ิและประสบการณ
โดยสังเขป
5. คณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ และประชุมแบบลับ คัดเลือกผูสมัครที่
เหมาะสมและเปนไปตามคุณสมบัติ จำนวนไมนอยกวา 3 คน
6. คณะอนุกรรมการเสนอรายชื่อเขาที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ลงมติคัดเลือกให
เหลือ 2 คน เสนอ กสว.
7. กสว. คัดเลือกผูอำนวยการและแตงตั้งผูอำนวยการใหแลวเสร็จเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน / กรณี
มีเหตุจำเปนไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของผูอำนวยการเดิม
โดยไดกำหนดรางระยะเวลาการดำเนินการ ดังนี้

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดใหขอมูล
เพิ่มเติมในเรื่องที่ตองดำเนินการตามเกณฑและไมสามารถเปลี่ยนแปลงได คือ
1) หลักเกณฑตองไดรับความเห็นชอบ โดย กสว.
2) รายชื่อของผูอำนวยการ สกสว. ตองมาจากคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เสนอไปยัง กสว. จะ
มาจากทางอื่นไมได
3) กระบวนการสรรหาตองเริ่มไมนอยกวา 120 วัน กอนผูอำนวยการสิ้นสุดวาระ

-16ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. อนุกรรมการสรรหาควรมีองคประกอบ ดังนี้
(1) ประธานอนุกรรมการแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(2) ผูแ ทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จำนวน 1 คน
(3) ผูแ ทนจากคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. จำนวน 1 คน
(4) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 คน
2. เพื่อใหการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาตองมีประธานกรรมการเขารวมประชุม จึงควรตัด
ขอความในขอ 11 วรรค 2 ที่กลาววา “ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ถาประธานอนุกรรมการไมมาประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม”
3. ขอ 11 วรรค 3 ที่ระบุวา “การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะอนุกรรมการใหถือเสียงขางมาก
อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานอนุกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด” ควรเปลี่ยนเปน “ทั้งนี้ในการจัดทำบัญชีรายชื่อผูสมัครที่เหมาะสมตาม
วรรคหนึ่ง ใหคณะอนุกรรมการหาฉันทามติคัดเลือกผูสมัครที่มีความเหมาะสม เวนแตไมอาจหาฉันทามติไดให
คณะอนุกรรมการลงมติลับ”
4. ขอ 12 ที่กลาววา “ใหคณะอนุกรรมการกำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข และประกาศระยะเวลารับ
สมัคร ทั้งนี้การประกาศรับสมัคร ตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน” ควรเปลี่ยนเปน “ใหคณะอนุกรรมการ
กำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข และประกาศระยะเวลารับสมัคร ทั้งนี้การประกาศรับสมัคร ตองมีระยะเวลาไมนอย
กวา 60 วัน”
5. ข อ 12 (1) “ประกาศในหนั งสื อพิมพ รายวัน ที่ แพร ห ลายในประเทศไทย หรื อทางช องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของหนังสือพิมพฉบับนั้นๆ” ควรตรวจสอบวิธีการเขียนใหครอบคลุม
6. ขอ 13 ที่กลาววา “เมื่อพนระยะเวลารับสมัคร ใหคณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
และประสบการณของผูสมัครและจัดทำบัญชีรายชื่อผูสมัครที่เหมาะสม ตามจำนวนที่คณะอนุกรรมการกำนด”
ให เ ปลี ่ ย นเป น “เมื ่ อ พ น ระยะเวลารั บ สมั ค ร ให ค ณะอนุ ก รรมการดำเนิ น การตรวจสอบคุณ สมบั ต ิและ
ประสบการณของผูสมัครและจัดทำบัญชีรายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด ทั้งนี้ใน
การจัดทำบัญชีรายชื่อผูสมัครที่เหมาะสมตามวรรคหนึ่ง ใหคณะอนุกรรมการหาฉันทามติคัดเลือกผูสมัครที่มี
ความเหมาะสม เวนแตไมอาจหาฉันทามติไดใหคณะอนุกรรมการลงมติลับ”
7. ขอ 14 ที่กลาววา “ใหคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อผูสมัครที่เหมาะสมเพื่อสัมภาษณ โดยให
บุคคลดังกลาวแสดงวิสัยทัศน และนำเสนอแผนการบริหาร สกสว. ตอคณะอนุกรรมการตามวันและระยเวลาที่
คณะอนุกรรมการกำหนด” ใหเปลี่ยนเปน “ใหคณะอนุกรรมการคัดเลือกผูสมัครเพื่อแสดงวิสัยทัศน และ
นำเสนอแผนการบริหาร สกสว. ตอคณะอนุกรรมการตามวันและระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการกำหนด”
8. ขอ 15 วรรค 2 ที่กลาววา “ทั้งนี้การดำเนินการตามวรรคหนึ่งใหคณะอนุกรรมการลงมติลับ เพื่อ
คัดเลือกผูสมัครที่มีความเหมาะสม” ใหเปลี่ยนเปน “ทั้งนี้การดำเนินการตามวรรคหนึ่งใหคณะอนุกรรมการหา
ฉันทามติคัดเลือกผูสมัครที่มีความเหมาะสม เวนแตไมอาจหาฉันทามติไดใหคณะอนุกรรมการลงมติลับ”
9. ขอ 16 วรรค 2 ที่กลาววา “เมื่ออนุกรรมการสรรหาไดรายชื่อผูสมัครที่เหมาะสมและเสนอต อ
คณะกรรมการแลว ใหคณะกรรมการลงมติเลือกบุคคลจำนวนสองคน โดยบุคคลนั้นจะตองเปนผูไดคะแนน

-17เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เขารวมประชุม” ใหเปลี่ยนเปน “ใหอนุกรรมการลงมติเลือกบุคคล
จำนวนหนึ่งคน โดยบุคคลนั้นจะตองเปนผูไดคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่เขารวมประชุม”
ทั้งนี้ กรณีที่หากคะแนนเสียงไมเกินกึ่งหนึ่ง ใหคัดผูที่ไดคะแนนนอยที่สุดออก และลงมติใหมเพื่อเลือกใหได
จำนวน 1 คน ในกรณีที่มีผูไดคะแนนนอยที่สุดเกิน 1 คน ใหคณะอนุกรรมการคัดเลือกผูที่มีคะแนนนอยที่สุด
ออกกอน เพื่อใหเหลือจำนวน 2 คน แลวลงมติใหม ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
10. ขอ 18 วรรค 2 ที่กลาววา “การเจรจาตอรองเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมในชวงของ
ขั้นต่ำและขั้นสูง ประโยชนตอบแทนอื่นของผูอำนวยการ ใหคณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด” ควรมีการเจรจากอนสงไปยัง กสว.อนุมัติเพื่อทำสัญญา และควรเปลี่ยนไปอยูกอน ขอ 17
11. เห็นดวยกับขอ 18 วรรค 1 ที่กลาววา “สัญญาจางผูอำนวยการ ตองประกอบดวยวัตถุประสงค
การปฏิบัติงาน เปาหมายตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินเดือนของผูอำนวยการตามที่คณะกรรมการ
กำหนด”
12. ควรตรวจสอบวาจะตองเสนอ กพม. ทราบในชวงเวลาใด

ระเบียบวาระที่ 5.2

แนวทางการวางระบบการดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ผูอำนวยการ สกสว.

ที่ประชุมมีความเห็นวา ควรรอรายงานจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูอำนวยการ
สกสว. ซึ่งมี ศ.ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน เปนประธานกรรมการ กอนการพิจารณาแนวทางการวางระบบการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผูอำนวยการ สกสว.

ระเบียบวาระที่ 5.3

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สกสว.

นางอภิ ร ดี ยิ ้ ม ละมั ย ผู  อ ำนวยการภารกิ จ อำนวยการ ได น ำเสนอว า ตามที ่ มาตรา 79 แห ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม “หลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ซึ่งกำหนดให
หนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือที่ไดปรับโครงสรางองคกรใหม จัดวางระบบการควบคุมภายในใหแลว
เสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือที่ไดปรับโครงสรางองคกรใหม โดยใหจัดสงรายงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในดังกลาวใหผูกำกับดูแลภายใน 60 วัน นับแตวันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามหลั ก เกณฑ ด ั ง กล า วแล ว เสร็ จ เมื ่ อ วั น ที ่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยมี อ งค ป ระกอบตามหลั ก เกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 ดังนี้
1. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค
ภารกิ จ ตามที ่ ก ำหนดในมาตรา 44 (1) – (15) แห ง พ.ร.บ. สภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562

-182. สภาพแวดลอมการควบคุม ไดแก
- ความซื่อสัตยและจริยธรรม
- ความรู ทักษะ ความสามารถเชิงแขงขัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผูบริหาร
- โครงสรางการจัดองคกร
- การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ
- นโยบายและวิธีบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย
- การตรวจสอบภายใน
3. ความเสี่ยงที่สำคัญ ไดแก
- กระบวนการจั ด สรรงบประมาณอาจไม บ รรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค แ ละอาจมี ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน (Conflict of Interest)
- ความรูความสามารถ และประสบการณของบุคลากรอาจไมตรงกับภารกิจใหม
- ความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
- การทำผิดกฎ ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของ
4. กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ ไดแก
- ใชระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ
- ใชระบบการรองเรียน ติดตามการอุทธรณ/การรองเรียน
- สอบทานรายงานทางการเงินและไมใชทางการเงิน
- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญ
- มอบอำนาจการอนุมัติการจายเงินกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับภารกิจใหม
- จั ดทำข อบั งคั บ คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ที่เกี่ย วของกับ การบริห ารงานบุ ค คล
งานการเงิน และงานพัสดุ
- สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)
- จัดทำนโยบาย/แนวปฏิบตั ิ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- จัดทำและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน กระบวนการ และเอกสารตางๆ ใหสอดคลองกับ
กฎหมาย
- เตรียมความพรอมดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สกสว.
- ตรวจสอบกฎ ระเบี ย บ กฎหมาย ขอบั งคั บ กอนนำเสนอคณะกรรมการหรือผู มี อำนาจ
เห็นชอบและลงนาม
- จัดทำทะเบียนทรัพยสินและตรวจนับทรัพยสิน
การจั ด วางระบบการควบคุ ม ภายในดั ง กล า ว ได ด ำเนิ น การตามแนวทาง Committee of
Sponsoring of the Treadway Commission (COSO) 2004 ซึ่งกำหนดองคประกอบ ดังนี้
(1) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
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ทั้งนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม
2563 ไดพิจารณาและเห็นชอบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในดังกลาวเรียบรอยแลว
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4

รายงานของผูส อบบัญชีและรายงานการเงินของ สกสว. สำหรับงวด
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่
รับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดนำเสนอวา
สำนักงานการตรวจเงิน แผน ดิน (สตง.) ไดตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนั กงานคณะกรมการส งเสริ ม
วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ตกรรม ซึ ่ งประกอบดว ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดระยะเวลา ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
สำคัญ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา รายงานขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของสำนักงานคณะกรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5

รายงานผลการยืนยันยอดและฐานะเงินกองทุนและ สกสว. ไตรมาสที่
2/2563 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2563

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดนำเสนอวา
ตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ขอ 25 ไดระบุวา “เพื่อประโยชนในการควบคุม ติดตามและ
ประเมินผลให สกสว. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายเงินกองทุน ตอ กสว. เพื่อทราบเปนรายไตรมาส”
ประกอบกับบันทึกขอตกลงในการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 ระหวางกระทรวงการคลังกับกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเกณฑวัดการดำเนินงานทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานการสนอง
ประโยชน ต  อผู  มี ส วนได ส วนเสี ย ด านการปฏิบ ัติการ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ดานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริ หาร ผู  บริ หารทุ นหมุ นเวี ยน พนั กงาน และลู กจ าง และด านการดำเนิ นงานตามนโยบายรั ฐ/
กระทรวงการคลัง
สำหรับรายงานผลการยืนยันยอดและฐานะเงินกองทุน ไตรมาสที่ 2/2563 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2563
ซึ่งหนวยตรวจสอบภายในไดรับ มอบหมายใหสอบทานและยื นยันยอดบัญชีเ งินฝากทุกบัญชีที่ เปด ในนาม
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พันธบัตรรัฐบาล เปนตน จึงไดติดตอกับธนาคารเพื่อใหทำการยืนยันยอดเงินคงเหลือของ สกสว. สิ้นสุด ณ 31
มีนาคม 2563 และใหสงหนังสือยืนยันยอดกลับมาที่งานตรวจสอบภายในโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวาการ
บริหารจัดการเงิน สกสว. เปนไปดวยความถูกตอง มีความโปรงใสและตรวจสอบได บัดนี้การดำเนินการดังกลาว
ขางตนไดเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีขอสรุปที่สำคัญ ดังนี้
1. ธนาคารทุกแหงไดยืนยันยอดเงินฝากสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2563 โดยมีเงินคงเหลือทั้งสิ้นเปน
จำนวนเงิน 15,342,979,511.54 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันสามรอยสี่สิบสองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเกา
พันหารอยสิบเอ็ดบาทหาสิบสี่สตางค)
2. เมื่อหักยอดภาระผูกพันที่ยังคงเหลืออยูและเงินสำรองเพื่อการฉุกเฉิน พบวา สกสว. มีเงินคงเหลือ
สุทธิ 11,877,949,271.54 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หมื่นเกาพัน
สองรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหาสิบสี่สตางค)
3. สัดสวนเงินฝากประจำเปนไปตามมติที่คณะกรรมการนโยบายฯ ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ดังนี้
- กลุม ก. ไดแก ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห ยอดรวมแลวตองไมเกินรอยละ
80 ของเงินฝากประจำ
- กลุม ข. ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคาร
ออมสิน และอื่น ๆ ยอดรวมแลว ตองไมเกินรอยละ 40 ของเงินฝากประจำ
ทั้งนี้ จากการสอบทานหลักฐานการเงินพรอมกับการกระทบยอดเงินคงเหลือพบวา ยอดเงินคงเหลือ
ตามขอ 1. มียอดเงินคงเหลือตรงตามหลักฐานการเงินของ สกสว. และตรงกับยอดเงินที่ไดรับการยืนยันจากทาง
ธนาคาร
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการนำเรียนเสนอคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (คกก.สกสว.) เพื่อโปรดพิจารณานัดหมายการประชุมครั้งตอไป ครั้งที่ 5/2563 ในวันศุกรที่
3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (คกก.สกสว.) ครั้งที่ 5/2563 ในวันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
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เวลา 12.45 น.

นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

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

