รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.)
ครั้งที่ 7/2563 วันศุกรที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 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. รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร
5. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ
6. ศ.ดร.สมชาย วงศวิเศษ
7. ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
8. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย
9. รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน
10. รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล

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

รักษาการผูอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูลาประชุม
1. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

กรรมการ

ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
ก. ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1. รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ

รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ และผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและ
อำนวยการ

-22. ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
3. รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย
4. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
5.
6.
7.
8.
9.

นางอภิรดี ยิ้มละมัย
รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
นางสุรีรัตน ชะนะมา

10. นางชลนภา ชื่นชมรัตน
11. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
12. นางสาววิภาวี มะมา
13. นางสาวเวธนี ตั้งสินมั่นคง
14. นางสุพิชชา สถิตยพนาพร
15. นายปกรัฐ กนกธนาพร
16. นางอาภรณ วายุโชติ
17. นายพัทธพล คงมี
18. นางสาวปวีณา นุมรอด
19. นายธนิสร เกษมสันต ณ อยุธยา
20. นางสาวเจนตา แสงพันธุตา
21. นายอนุกูล สุวรรณ
22. นายปรีชา ลาบุ
23. นางสาววสุภรณ อำพนนวรัตน
24. นางสาวลลิตา เลิศสองแสง
25. นายอมรเทพ อำนวยพล
26. นายฉัตรพล พูลสวัสดิ์
27. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
28. นางสาววริศรา ชื่นอารมย
29. นางสาวกนิษฐา จันทรแตง
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

ผูอำนวยการกลุมภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม
ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบและเครือขายวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม
ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและ
ผลกระทบ
ผูอำนวยการภารกิจอำนวยการ
ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
รองผูอำนวยการภารกิจการจัดสรรงบประมาณ
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการตรวจสอบภายใน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรมองคกร
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการวิจัยที่กำลัง
ดำเนินการ
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน ปฏิบัติหนาที่
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

-3ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

การยื่นอุทธรณผลการพิจารณางบประมาณของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล รักษาการผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม นำเสนอวา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
เขาชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ตอคณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนาประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา
วิทยาศาสตร การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ งบ
ดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่นๆ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผูแทนราษฎร ซึ่งกองทุนไดรับการพิจารณาเสนอตั้ง
งบประมาณรายจ ายประจำป พ.ศ. 2564 ในวงเงิ น 19,916.63 ล านบาท ส ว นงบประมาณรายจ ายของ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ไดรับการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 230.83 ลานบาท
โดยในการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมาธิการฯ
สภาผูแทนราษฎร และคณะกรรมาธิการไดปรับลดงบประมาณกองทุน จำนวน 600.00 ลานบาท ทำใหมี
งบประมาณคงเหลื อ จำนวน 19,316.63 ล า นบาท และปรั บ ลดงบประมาณรายจ า ยของสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5.00 ลานบาท ทำใหมีงบประมาณคงเหลือ
225.83 ลานบาท
ตอมาคณะกรรมการสงเสริ มวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ไดยื่นหนังสืออุทธรณ ต อ
ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 เพื่อขอคืน
งบประมาณสำหรับกองทุน จำนวน 600.00 ลานบาท ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฝกอบรมฯ มีมติเห็นชอบคืน
งบประมาณ จำนวน 600.00 ลานบาท ใหกับกองทุน ซึ่งประเด็นดังกลาวจะเสนอตอ กสว. เพื่อพิจารณาตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

การรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการอำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (คกก.สกสว.) ครั้งที่
6/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูอ ำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล นำเสนอ
รางรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (คกก.สกสว.) ตอที่ประชุม

-4ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2563 ที่นำเสนอ
โดยไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

การปรับโครงสรางองคกรเพื่อตอบสนองกลยุทธ

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
นำเสนอการปรับโครงสรางองคกรเพื่อตอบสนองกลยุทธ สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สกสว. ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ไดเห็นชอบการทดลองการจัดโครงสรางองคกรที่เปน Matrix
Organization โดยมีทั้งงานเดิม 5 กลุมภารกิจ ประกอบดวย (1) กลุมภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
ววน. (2) กลุมภารกิจการบริหารระบบงบประมาณ ววน. (3) กลุม ภารกิจการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
(4) กลุมภารกิจพัฒนาระบบ และเครือขาย ววน. (5) กลุมภารกิจการจัดการผลผลิตและผลกระทบ และการ
จัดการ Sectoral Platforms เพื่อดำเนินการทดลองปฏิบัติงานจริงในป พ.ศ. 2564 โดยใหฝายบริหารของ
สกสว. พิ จ ารณาเลื อกประเด็ น ของ Sectoral Platforms ที่จ ะทำเปน โครงการนำร องต อไป ทั้งนี้ จึงได
ดำเนินการจัดหนวยทำงานพิเศษ หรือ Intelligence Unit และหนวยทำงานในรูปแบบ Sectoral Platforms
ประกอบดวย
1) BCG (Bio-Circular-Green)
2) ดานการแพทยและสุขภาพ (Health)
3) ปญญาประดิษฐ (AI, Artificial Intelligence)
โดยไดนำเสนอโครงสราง สกสว. ดังนี้

ซึ่งไดขอเสนอเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 7
สิงหาคม 2563 จำนวน 1 Sectoral Platforms คือ การลดความเหลื่อมล้ำ

-5ทั้งนี้ รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
และผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวาไดมีการกำหนดไวใน
ระเบียบของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ขอ 29 วาใหผูตรวจสอบ
ภายในของ สกสว. รับผิดชอบการตรวจสอบตามหมวดนี้ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และอำนาจ
ต า ง ๆ ในวรรคท า ย เรื ่ อ งการแต ง ตั ้ ง การเลื ่ อ นเงิ น เดื อ น การเลื ่ อ นตำแหน ง การดำเนิ น การทางวิ นั ย
ผูตรวจสอบภายใน ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน แตผูอำนวยการอาจมอบหมาย
ใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบเรื่องใด ๆ ที่เห็นสมควรได ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนสงเสริม ววน.
ประกอบด ว ย ผู  แ ทนกระทรวงการคลั ง เป น ประธานกรรมการ ผู  แ ทนสำนั ก งบประมาณคนหนึ ่ ง และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่ง กสว. แตงตั้งคนหนึ่ง เปนกรรมการ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรปรับแผนภาพรางโครงสราง สกสว. ของหนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งจะกำกับโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. แสดงเปนเสนทึบ สวนการทำงานเพื่อประสานกัน กับหนวยงานภายใน
ใหปรับเปลี่ยนเปนเสนประ
2. ควรจัดทำรายละเอียดของ Sectoral Platforms รวมทั้งควรมีขอมูลสนับสนุนและวิเคราะหที่มาของ
การเลือก Sectoral Platforms อาทิ จากนโยบายนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือจากยุทธศาสตรชาติ
3. ควรจั ดกลุ  ม sector เป น 2 ระดั บ ระดับ ที่ 1 Key Priority หรือเรีย กวา Issue ซึ่งพิจ ารณาจาก
นโยบายของนายกรัฐมนตรีและการขับเคลื่อนของการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ ระดับที่ 2
เปนรายสาขายอย
4. ควรใชคำวา เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุน เวี ยน และ เศรษฐกิจสีเ ขียว (Bio-Circular-Green
Economy) แทนคำวา เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
5. เสนอให สกสว. แบงกลุมเปน 2 ระดับ โดยระดับที่ 1 ประกอบดวย 1) การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
Economy 2) การลดความเหลื ่ อ มล้ ำ 3) Transformation and Fundamental for the Future และ
4) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สวนระดับที่ 2 ราย sector ควรใหมีความยืดหยุนกับ สกสว. ในการบริหาร
จัดการเพื่อพิจารณาถึงความพรอมและความสำคัญ
6. ควรพิจารณากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในบางประเด็นจะมีการบูรณาการและเชื่อมโยงกับ
เรื่องอื่นๆ แตในบางเรื่องตองการความเฉพาะเจาะจง รวมทั้งควรพิจารณาการแยกเรื่องมนุษยศาสตรออกจาก
sector ดวย โดยเฉพาะกลุมมนุษยศาสตร และศิลปกรรม หากไมเนนใหเดนและไปรวมภายใต Sector อาจถูก
กลืนไป เชน เรื่องดนตรี เปนสิ่งที่จับตองไดยาก ไมใชเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แตเปนการสงเสริมใหคนรูจัก
ตนเองมี การจรรโลงจิ ตใจ มี อิ ทธิ พลของแนวคิ ด ตอการเปลี่ย นแปลง วัฒ นธรรมตาง ๆ และหลายครั้งมี
ผลกระทบตอการเมือง

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบในหลั กการ “การปรับโครงสรางองคกรเพื่อตอบสนองกลยุทธ” และมอบหมายให ฝ  า ย
เลขานุการจัดทำรายละเอียด เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการฯ ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 3.2

ความกาวหนาในการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน

ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ผูอำนวยการกลุมภารกิจพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ
นำเสนอความก า วหน า ในการจั ด ทำบั ญ ชี ร ายชื ่ อ นั ก วิ จ ั ย ผู  ค  า งส ง ผลงาน สื บ เนื ่ อ งจากมติ ท ี ่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ฝายเลขานุการฯ ไดนำเสนอบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน
จำนวนรวม 109 รายชื ่ อ เสนอต อคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม (กสว.) เพื่อ
พิจารณา ทั้งนี้ จึงไดนำเสนอความกาวหนาในการจัดทำรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานตอคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
โดย กสว. ไดให สกสว. ดำเนินการสงบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานใหกับหนวยบริหารจัดการทุน (PMU)
เพื่อเปนเงื่อนไขประกอบการพิจารณาทำสัญญารับทุน และประสานแจงนักวิจัยเพื่อไดรับทราบดวยวามีชื่ออยู
ในบัญชีรายชื่อฯ หรือมีสถานะโครงการผิดสัญญา ทั้งนี้ไดนำเสนอความกาวหนาในการดำเนินงาน จำนวน
โครงการที่กำลังดำเนินการ และจำนวนโครงการลาชาที่ลดลงในแตละเดือน ดังนี้
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สกสว. ไดมีการติดตามโครงการผิดสัญญา และจะดำเนินการสงจดหมายเรงรัดการปดโครงการที่มี
สถานะลาชาหรือผิดสัญญาทั้งหมด และใหนักวิจัยสงเอกสารมาปดโครงการภายในกำหนดเวลา หากไม
ดำเนินการก็จะถูกเสนอชื่อเขาสูบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงานและกอนการสงจดหมายจะมีการสงให
แตละฝายตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง

-8ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม ไดกลาวเพิ่มเติมวา หากสามารถลดจำนวนโครงการลาชาผิดสัญญาไดประมาณรอยละ 10
ตอเดือน ระยะเวลา 1 ป จะสามารถเห็นผลการดำเนินงานอยางชัดเจน

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรระมัดระวังในการใชขอมูลจากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน หากใชในการสื่อไปยังหนวย
บริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อเรียนรูการบริหารจัดการเพื่อไมใหผิดสัญญาเปนเรื่องที่ดีมาก ในขณะที่หาก
สงไปยัง PMU เพื่อลงโทษนักวิจัยจะตองดำเนินการดวยความระมัดระวังอยางมาก
2. นอกจากบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน ควรมีคำอธิบายเงื่อนไขและขอมูล อาทิ การดำเนินงาน
ครบถวนแตไมสามารถตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติได
3. หากหน ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น พบกรณี น ั ก วิ จ ั ย ผู  ค  า งส ง ผลงาน ควรสะท อ นแนวทางการ
ดำเนินการบริหารจัดการนักวิจัยผูคางสงผลงาน มายัง สกสว. เพื่อปรับแนวทางใหเปนมาตรฐานการบริหาร
จัดการ
4. ในกรณีนักวิจัยขาดความสามารถในการวิจัย หรือมีปญหาเรื่องขอมูล ควรมีแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัย ซึ่งเปนหนาที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

มติของคณะกรรมการ
รับทราบความกาวหนาในการจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยผูคางสงผลงาน และเห็นชอบแนวทางการ
ติ ด ตามโครงการผิ ดสั ญ ญาเพื ่ อนำไปสู  การทำบัญ ชีร ายชื่อนักวิจัย ผูค างสงผลงาน โดยมอบหมายใหฝ าย
เลขานุการวิเคราะหสาเหตุการคางสงผลงาน เพื่อจัดทำเปนฐานขอมูลที่สามารถสืบคนไดวาเปนกลุมที่คาง
สงผลงานจริง หรือกลุมที่ติดเงื่อนไขการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ สกสว. ตามพระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.
2562 และขอเสนอแนะของหนวยงานที่เกี่ยวของ

รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดนำเสนอวา ตามที่ พระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2562 ที่ผานมากำหนดใหมีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม วิทยาศาสตรและนวัตกรรม ตามมาตรา 43 โดยมี
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ทำหนาที่ควบคุมการดำเนินกิจการของ สกสว. ตามมาตรา 47 ประกอบ
มาตรา 25 ซึ่งการดำเนินกิจการของ สกสว. ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เปนตนมา สกสว. ยึดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเงิน บัญชีและทรัพยสิน รวมทั้ง ระเบียบ หลักเกณฑ
ประกาศ และคำสั่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยูกอนพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวจะมีผลใช

-9บังคับไปพลางกอนตามบทเฉพาะกาลมาตรา 80 ประกอบกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดให
ขอเสนอแนะตอ สกสว. ใหพิจารณาตรวจสอบการจัดทำระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ สกสว.
ใหสอดคลองกับอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกฎหมาย จึง
ไดนำเสนอขอบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ สกสว. ดานการเงิน การบัญชี และทรัพยสิน ซึ่ง
เปนอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ในการพิจารณากำหนดตามมาตรา 47 ประกอบมาตรา
25(4) ดังตอไปนี้
1. (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วาดวยการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชีและทรัพยสิน พ.ศ. ...
2. (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วาดวยการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ...
3. (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ...
โดย (ราง) ขอบังคับ ระเบียบ ขางตนฝายฯ ไดจัดทำโดยการปรับปรุงจากขอบังคับ ระเบียบของ สกว.
ในอดีต ประกอบกับระเบียบ ขอบังคับวาดวยการบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและ
เทียบเคียงอัตราคาใชจายในการเดินทางที่เปนปจจุบันกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ไดกลาวเพิ่มเติมวา (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชีและทรัพยสิน พ.ศ. ...
จักตองดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายใน 2 ป หลังจากที่ประกาศใช พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมแห ง ชาติ พ.ศ. 2562 ซึ ่ ง ขณะนี ้ ร ะยะเวลาเวลาผ า นไป 1 ป 4 เดื อ น
จึงจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยน

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. (ราง) ขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วาดวยการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชีและทรัพยสิน พ.ศ....
- หมวด 1 “สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” ควรเปลี่ยนเปน
“หมวดการบริหารการเงิน บัญชี ทรัพยสินของสำนักงาน”
- หมวด 2 ขอ 13 กำหนดใหผูอำนวยการมีอำนาจอนุมัติการสั่งจายเงิน การสั่งซื้อสั่งจาง หรือ
กอหนี้ผูกพัน ภายในวงเงินไมเกินยี่สิบลานบาท นั้น การกำหนดวงเงินนอยเกินไป อาจทำให
เกิดความไมคลองตัว ในขณะที่ สอวช. กำหนดวงเงินประมาณที่ 100 ลานบาท
- หมวด 6 การตรวจสอบบัญชีและการรายงานผลประจำป หากมีคณะกรรมการตรวจสอบ
มากกวา 1 ชุด ควรระบุวาคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการอำนวยการ
สกสว.

-102. (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วาดวยการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ...
- ขอ 4 ควรตรวจสอบคำที่ขัดแยงระหวาง “ประธานกรรมการ” กับ “คณะกรรมการ” ซึ่งใน
ขอดังกลาวไดกำหนดวา “ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมี
อำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ประกาศดังกลาวเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแลวใหใชบังคับได”
- หมวด 1 การรับเงิน ไมไดกลาวถึงแหลงงบประมาณอื่น ควรเขียนวาตองแยกบัญชี
3. (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ....
- ขอ 10 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ควรเขียนใหชัดเจน เนื่องจากนำมาจากระเบียบฉบับเดิม
- ควรพิจารณาเรื่องการใชตั๋วโดยสารเครื่องบิน (Boarding pass) เปนหลักฐานการเดินทาง
4. ควรตรวจสอบกับฝายการเงิน สกสว. วามีขอขัดของในทางปฏิบัติหรือไมในกรณีที่ทำตามระเบียบนี้

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบในหลักการของขอบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ สกสว. ทั้ง 3 ฉบับ โดยขอให
กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พิจารณาในรายละเอียดและหากมีการแกไข ขอใหแจงมายังฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลา
15 วัน

ระเบียบวาระที่ 4.2

(ราง) ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยสวัสดิการของพนักงานและลูกจาง
สำนักงานคณะกรรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ...

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล นำเสนอ
วา ตามที่ ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรใชพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใชในวันถัดไปนั้น ตามความในมาตรา 47
ประกอบมาตรา 25 (4) (ซ) แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบขอ 35 แหงขอบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 โดยใหสำนักงานจัดใหมีสวัสดิการ
และผลประโยชนตอบแทนอื่นแกพนักงานและลูกจางตามความจำเปนและเหมาะสม เปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด
ในการนี้ จึงขอเสนอ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส งเสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยสวัสดิการของพนักงานและลูกจาง สำนักงานคณะกรรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... เพื่อใหการดำเนินงานตามเจตนารมณขอกฎหมายและขอบั งคับ
คณะกรรมการอำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการสงเสริ มวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรม วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย

-11รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในระเบียบสวัสดิการ
ฉบับใหมไมมีเงินคาตอบแทนเมื่อเลิกจาง แตพนักงานเดิมยังคงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเมื่อเลิกจาง และเปด
โอกาสใหพนักงานตัดสินใจเลือกรับเงินคาตอบแทนเมื่อเลิกจางตอไปจนกวาจะเกษียณอายุ หรือจะขอรับเงิน
คาตอบแทนเมื่อเลิกจางจากสำนักงานและไปเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. หมวด 4 เงินตอบแทนเมื่อเลิกจาง ขอ 34 สำนักงานจะจายเงินตอบแทนเมื่อเลิกจางใหกับ
ผูปฏิบัติงานที่ออกจากงาน ควรกำหนดวันที่เขาปฏิบัติงานของพนักงานดวย
2. หมวด 5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควรกำหนดวาปฏิบัติงานกอนวันที่ใดจึงจะมีสิทธิเลือกการรับเงิน
คาตอบแทนเมื่อเลิกจาง หรือเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
3. ควรวางหลักการเรื่องสวัสดิการพนักงานและลูกจาง ซึ่งจะเกี่ยวของกับภาระงบประมาณของ
สำนั กงานในอนาคต ทั ้ งนี้องค ก ารมหาชนจะถู ก กำหนดให ง บประมาณบุ คลากรไม เ กิ น ร อยละ 30 ของ
งบประมาณทั้งหมดของหนวยงาน
4. ควรพิจารณาเรื่องคาตอบแทนพนักงานเมื่อเลิกจางวาจะสามารถนำไปเปนงวดแรกของ กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพไดหรือไม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของคาตอบแทนเมื่อเลิกจางคลายกับเงินออม เมื่อออก
จากงานมีเงินเลี้ยงชีพตอไปได
5. ควรมีการกำหนดกฎระเบียบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาทิ เรื่องอัตราเงินสมทบจากพนักงาน
และสำนักงาน อัตราการเบิกคืนตามอายุ
6. สวัสดิการคารักษาพยาบาล ของ สอวช. นอกเหนือจากคารักษาพยาบาล คือสวนการปองกันโรค
โดยการสงเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อไมตองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งมีคาใชจายสูงกวา ขณะนี้อยูในชวง
ทดลองดำเนินการ และไดผลในระดับหนึ่ง
7. เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังไมมีความแนนอน หากบรรจุอยูในระเบียบสวัสดิการ โอกาสที่จะ
เปลี่ยนแปลงมีคอนขางมาก
8. ควรใหพนักงานมีเวลาไตรตรองหาขอมูลเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่ไดรับเงินเดือนต่ำ
จะมีแนวโนมที่จะไมยอมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาจใชวิธีใหนายจางสมทบโดยไมหักเงินสมทบจากลูกจาง
นอกจากนี้ควรมีความยืดหยุนหากพนักงานตองการจะสมทบเงินมากกวาตามหลักเกณฑของกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพโดยนายจางไมตองสมทบเพิ่ม
9. การจัดตั้งกองทุนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ตองใชงบประมาณจากรายได
ขององคกร ไมสามารถใชงบประมาณประจำปได
10. ควรพิจารณาขยายเวลาใหผูปฏิบัติงานแจงความประสงคตามแบบของสำนักงานมากกวา 90
วัน เพื่อใหพนักงานไดมีระยะเวลาในการตัดสินใจ ซึ่งอาจพิจารณาระยะเวลาในการดำเนินการ ภายใน 180 วัน
โดยตั้งเปาหมายใหขอมูลพรอมภายในระยะเวลา 90 วัน และใหระยะเวลาในการตัดสินใจของพนักงานเปน
เวลา 90 วัน
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มติของคณะกรรมการ
1. เห็นชอบในหลักการของ (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรม วาดวย สวัสดิการของพนั กงานและลูกจาง พ.ศ. ... โดยขอให
คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาภายใน
15 วัน หากมีการแกไขขอใหแจงกลับมายังฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตอไป
2. ใหแกไขขอความบทเฉพาะกาลขอ 45 (1) ที่ระบุวา “ใหผูปฏิบัติงานแจงความประสงคตามแบบ
ของสำนักงานภายใน 90 วัน นับตั้งแตระเบียบนี้มีผลบังคับใชนั้น” โดยขยายเวลาใหผูปฏิบัติงานแจงความ
ประสงคตามแบบของสำนักงานมากกวา 90 วัน เพื่อใหพนักงานไดมีระยะเวลาในการตัดสินใจ
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบดังกลาวที่กระทบตอสาระสำคัญ ใหนำเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการอีกครั้งเพื่อใหคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.3

ขออนุ ม ั ต ิแ ผนปฏิบ ัต ิ ก าร และวงเงิน งบประมาณรายจา ยของสำนัก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดนำเสนอวา สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คำนึงถึงความตอเนื่องในการบริหารงานควบคูกับการขับเคลื ่ อน
นโยบายของรัฐบาล ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ใชเพื่อเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการขององคกรและเปนเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานของ
แผนการดำเนินงานและกิจกรรมตางๆ ใหสามารถดำเนินการไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุดในการตอบโจทยการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ทั้งนี้ จากขอมูลตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
เอกสารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 เลมที่ 3(5) สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 230.8339 ลานบาท โดยแบงเปน
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน)
128.0356 ลานบาท
2) แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
102.7983 ลานบาท
โดยคณะอนุ กรรมาธิ การฝ กอบรม สัมมนา ประชาสัมพัน ธ คาจางเหมาบริการ คาจางที่ป รึกษา
วิทยาศาสตรการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการเดิน ทางไปราชการตางประเทศ งบ
ดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจายอื่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผูแทนราษฎรไดมีมติปรับลด
งบประมาณแผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน จำนวน 5.0000 ลานบาท เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2563 จึงคาดวา สกสว. จะไดรับงบประมาณแผนดิน จำนวน 225.8339 ลานบาท
ในการนี้ สกสว. ไดจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สกสว.
ตามเอกสารแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป 2564 ที่
แนบมา จึงขอนำเสนอ สถานะการเงินของ สกสว. ณ สิน้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายละเอียดแผนปฏิบัติ
การ และวงเงินงบประมาณรายจายของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

-131. สถานะการเงินของ สกสว. ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินสุทธิ ของ สกสว. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (รับรองจาก สตง.)
งบประมาณแผนดิน
ประมาณการ ดอกเบี้ย และรายไดอื่น (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
รายไดรับโอนจาก พรบ.สภาฯ มาตรา 71 เพิ่มเติม
รวม รายรับ

369.61
138.89
1.91
75.64
586.05

หัก ประมาณการ รายจายที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
เงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
ประมาณการเงิน สกสว. สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

230.00 ลบ.
200.00 ลบ.
156.05 ลบ.

ลบ.
ลบ.
ลบ.
ลบ.
ลบ.

หมายเหตุ
เงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน จำนวน 200.00 ลานบาท ไดรับอนุมัติในการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
2. ขอเสนอปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝายเลขานุการขอเสนองบประมาณรายจายของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 280.29 ลาน
บาท ประกอบดวย
1. งบประมาณรายจายเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองคกร และคาใชจายบุคลากร ซึ่ง
เปนรายจายประจำของสำนักงาน จำนวน 224.84 ลานบาท
2. งบประมาณรายจ า ยในการดำเนิน งานตามภารกิจ ของ สกสว. ไดแก การจัดทำนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการบริหารระบบงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม จำนวน 55.45 ลานบาท
ทั้งนี้ สกสว. มีงบประมาณในการดำเนิน งานตามภารกิจ ที่เกี่ยวของกั บกิจ กรรมเพื่อสงเสริ มการ
ดำเนินการกองทุน ไดแก การติดตามประเมินผล การเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการสงเสริมการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ตลอดจนการดำเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
ซึ่งครอบคลุมถึงงบประมาณที่จัดสรรให สกสว. ในการทำวิจัยหรือสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
หนาที่และอำนาจของหนวยงาน (ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2562) เพื่อพัฒนางานดานนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การบริหาร
ระบบงบประมาณ การพัฒนาระบบและเครือขายวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ใหใชงบประมาณจาก
ค า บริ ห ารกองทุ น ส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม จำนวน 245.28 ล า นบาท ในการประชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ควรสื่อสารใหสำนักงบประมาณวาหากคาดหวังเปาหมายการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ ใหไดรอยละ 2.0 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ภายในป
พ.ศ. 2570 ควรพิจารณางบประมาณให สกสว. มากกวาที่ไดรับปจจุบัน

-142. จากรายละเอียดกรอบการเงินที่ไดรับการจัดสรรนอย เพราะมีเงินกองทุน เงินคงเหลือของ สกสว.
3. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เรื่องการศึกษาภาคอนาคต ยังไมมีแผนงานโครงการรองรับ และไมมีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ทั้งนี้เปาหมาย
เขียนเพียงแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ของประเทศ
4. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารระบบงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีการบูร
ณาการงบประมาณ แตยังขาดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) และคาเปาหมาย รวมทั้งขาดประเด็นการเชื่อมโยงและ
การหางบประมาณจากแหลงอื่นรองรับแผน ววน. โดยควรมีเรื่องการวางระบบงบประมาณในแผนงานโครงการ
5. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบและเครือขายวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในสวนการ
ดำเนินงานไมมีเครือขาย รวมทั้งขาดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) และคาเปาหมาย บางสวนมีคาเปาหมายแตไมมี
แผนงานโครงการรองรับ จะทำใหไมสามารถบรรลุผล
6. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ ยังไมมีแนวทางการ
เขาถึงงานวิจัยและนวัตกรรม มีเพียงการสื่อสาร
7. การจัดทำคูมือ (Handbook) ซึ่งเปนงานวิเคราะห งานวิจัย และนวัตกรรมของประเทศที่เปน
สถานะปจจุบัน ควรมีแผนงานโครงการเพื่อคาดการณแนวโนมทิศทางในอนาคตดวย
8. ควรพิจารณาเรื่องการเพิ่มฐานขอมูลงานวิจัย
9. ควรพิจารณาแผนงานโครงการใหครอบคลุมและพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินงบประมาณ
ซึ่งมีความแตกตางระหวางโครงการ
10. ควรมีผูเชี่ยวชาญจากภายนอกทำงานใหกับ สกสว. ในเรื่องสำคัญ อาทิ การกำหนดโจทยวิจัย
และนวัตกรรมในเชิงลึก เพื่อเปนแนวทางใหกับหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เนื่องจากในขณะนี้ PMU
รับโจทยในภาพกวาง เมื่อพยายามทำใหแคบลงอาจไมตรงกับแนวทางที่วางไว และผูเชี่ยวชาญจากภายนอก
จะชวยในสวนติดตามและประเมินผลดวย
11. การพิ จ ารณาแผนงานโครงการ และความเหมาะสมของการใช จ า ยงบประมาณ ควรให
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ พิจารณา
ใหความเห็นดวย
12. กิจกรรมการสื่อสารสังคมที่ควรตองเนนในทันทีที่มีการประเมินผลการวิจัยทางผลผลิตและ
ผลกระทบ ตองทำใหสังคมไทยเห็นวาการลงทุนของประเทศในดานการลงทุนวิจัยและพัฒนาเปนเรื่องที่จะมี
ผลตอบแทนไมวา จะระยะสั้นหรือระยะยาว
13. ควรพิจารณาการจัดทำโครงการที่ทำใหสังคมไทยมองเห็นประโยชนของงานวิจัย เพื่อใหเกิด
ความเขาใจคำวางานวิจัยของนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป โดยเปรียบเทียบปนี้
และปถัดไปตัวเลขจะสูงขึ้นหรือไม อยางไร สามารถสื่อกับสังคมไดมากพอมีประสิทธิภาพมากเพียงใด และจะทำ
ใหเพิ่มมากขึ้นไดอยางไร
14. เสนอให สกสว. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสื่อสารกับสาธารณะและเผยแพรผลงานที่สำเร็จแลวเปน
ระยะ ๆ ใหคนเริ่มเขาใจวางานวิจัยและนวัตกรรมชวยประเทศไดจริง เปนรูปธรรมใกลตัว ตอทุกกลุมเปาหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อสังคมตาง ๆ ที่คนทั้งประเทศเขาถึงและคนรุนใหม
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มติของคณะกรรมการ
เห็ น ชอบแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร และวงเงิ น งบประมาณรายจ า ยของสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอให สกสว. รับความเห็นในที่ประชุม
ไปดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวของ โดยที่ประชุมใหการรับรองมติในเรื่องนี้เพื่อให สกสว. นำไปดำเนินการ
ไดกอน

ระเบียบวาระที่ 4.4

ขออนุมัติเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนเพิ่มเติม

รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ และ
ผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดนำเสนอวา การขออนุมัติเงินสำรองจายของ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ในการ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันศุกรที่ 10 มกราคม 2563
เงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน เปนงบประมาณที่กันไวจากงบประมาณของ
สกสว. ซึ่งไดจากเงินโอนตาม พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติมาตรา
71 วรรคสอง เพื่อใชเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว. ในกรณีที่รายจายที่ไดรับจัดสรรงบประมาณไว
แลวแตมีจำนวนไมเพียงพอและมีความจำเปนเรงดวนตองใชจายโดยเร็ว หรือ เปนรายจายที่ไมไดรับจัดสรร
งบประมาณ แตมีภารกิจจำเปนเรงดวนที่จะตองดำเนินการและตองใชจายงบประมาณโดยเร็ว ทั้งนี้ โดยผาน
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
โดยที่มติไดมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติใหกันเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน จำนวน 200.00 ลานบาท
2. การใชเงินสำรองจ ายต องรับ อนุ มัติแผนการใช จายจากคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กอนการดำเนินการใชจายเงินดังกลาว
เพื่อใหการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเปนการเตรียมมาตรการและนโยบายในการปรับตัว ของ
สกสว. เพื่อเผชิญภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ และอาจสงผลตอการดำเนินงานของ สกสว.
นอกจากนี ้ สกสว. ไม ส ามารถใช เ งิน งบประมาณสวนกลางเพื่อสำรองจายคาใชจ ายพื้น ฐาน เชน
เงินเดือน คาสาธารณูปโภค เปนตน เชนเดียวกับสวนราชการ จึงจำเปนตองกันงบประมาณสวนหนึ่งสำหรับเปน
คาใชจายกรณีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา นั้น
จึงขอเสนอการกันเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน เพิ่มเติมจำนวน 100.00
ลานบาท โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณาการกันเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ดังนี้
1. สถานะการเงินของ สกสว. ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หักคาใชจายของสกสว. ป 2564
รายรับ
1.ประมาณการ เงิน สกสว. สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
156.05 ลานบาท
2.งบประมาณแผนดิน ป 2564
225.83 ลานบาท
3.ประมาณการดอกเบี้ย และรายไดอื่น (ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)
1.55 ลานบาท

-16รวมรายรับ

รายจาย
งบประมาณรายจายของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมรายจาย
ประมาณการ เงิน สกสว. สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

383.43 ลานบาท
280.29 ลานบาท
280.29 ลานบาท
103.14 ลานบาท

2. ประมาณการเงิน สกสว. สุทธิ หลังหักเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนเพิ่มเติม
ประเภท
เงิน สกสว. หลังหัก
เงินสำรองจายของ เงิน สกสว. สุทธิคงเหลือ
รายจายป 2564
สำนักงานฯ เพิ่มเติม
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
งบ สกสว.
103.14
100.00
3.14

มติของคณะกรรมการ
อนุมัติเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนเพิ่มเติมจำนวน 100.00 ลานบาท จาก
งบประมาณของ สกสว. รวมเปนเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนของ สกสว. จำนวน
รวมทั้งสิ้น 300.00 ลานบาท

ระเบียบวาระที่ 4.5

การแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.)

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.6

การขึ้นเงินเดือนพนักงาน สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.7

(ราง) ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการกำหนดตำแหนง อัตราเงินเดือน
คาจาง และเงินอื่นของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. ….

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ และขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

รายงานผลการยื น ยั น ยอดและฐานเงิ น กองทุ น และ สกสว. ไตรมาสที่
3/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ตามที่ รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รักษาการรองผูอำนวยการดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
และผูอำนวยการกลุมภารกิจดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ไดนำเสนอรายงานผลการยืนยันยอดและฐาน
เงินกองทุน และ สกสว. ไตรมาสที่ 3/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีขอเสนอตามเอกสารที่
แนบมา ดังนี้
ในระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยการบริหาร
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ขอ 25 ไดระบุวา “เพื่อประโยชนในการควบคุม
ติดตามและประเมินผลให สกสว. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายกองทุนตอ กสว. เพื่อทราบเปน
รายไตรมาส” ประกอบกับบันทึกขอตกลงในการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2563 ระหวาง
กระทรวงการคลังกับกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเกณฑวัดการดำเนินงานทั้ง 6 ดาน
ไดแก ดานการเงิน ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการปฏิบัติการ การบริหารจัดการทุน
หมุนเวียน ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง และดาน
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง
จึงขอนำเสนอรายงานผลการยืน ยัน ยอดและฐานะเงิน กองทุน ไตรมาสที่ 3/2563 สิ้นสุด ณ 30
มิถุนายน 2563 ซึ่งหนวยตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหสอบทานและยืนยันยอดบัญชีเงินฝากทุกบัญชีที่
เปดในนาม “กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)” และ “สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” ไดแก เงินฝากธนาคารพาณิชย ใบฝากเงิน พันธบัตรรัฐบาล เปนตน
โดยสงหนังสือถึงธนาคารทุกแหงตามขอมูลการเงินของ สกสว. เพื่อขอความรวมมือใหธนาคารทำการยืนยัน
ยอดคงเหลือตามที่ปรากฏในฐานขอมูลของธนาคาร และขอใหสงหนังสือยืนยันยอดกลับมาที่หนวยตรวจสอบ
ภายในโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวา “ยอดเงินมีอยูจ ริงและตรงตามกั บหลักฐานการเงิน ” บัดนี้ การ
ดำเนินการดังกลาวขางตนไดเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีขอสรุปที่สำคัญ ดังนี้
1. ผลการยืนยันยอดเงินคงเหลือไตรมาสที่ 3/2563 สิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2563 มีเงินคงเหลือรวม
ทั้งสิ้น 7,877,499,636.63 บาท
2. เมื่อหักภาระผูกพันที่มีอยูในชวงเวลาเดียวกันและเงินสำรองเพื่ อการฉุกเฉินแลวพบวา มีเงิน
คงเหลือสุทธิ 4,885,554,734.63 บาท

-18ตารางแสดง การรายงานผลการยืนยันยอดเงินคงเหลือและฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

หมายเหตุ กสว. หมายถึง กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สกสว. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ทั้งนี้ จากการสอบทานหลักฐานการเงินพรอมกับการกระทบยอดเงินคงเหลือพบวา ยอดเงินคงเหลือ
ตามขอ 1. มียอดเงินคงเหลือตรงตามหลักฐานการเงินของ สกสว. และตรงกับยอดเงินที่ไดรับการยืนยันจาก
ทางธนาคาร
ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. การรายงานตอคณะกรรมการมีการระบุไวอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ตามกฎหมายไมมีกำหนด
ระยะเวลาในการรายงานตอคณะกรรมการหลังแตละไตรมาส แตตามหลักการควรทำใหเสร็จภายในระยะเวลา
1 เดือน

ระเบียบวาระที่ 6
ไมมี

เรื่องอื่น ๆ
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ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการขอนำเรียนเสนอการนัดหมายการประชุม ดังนี้
1) การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และ
คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วันศุกรที่ 11
กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
2) การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 8/2563 วันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 14 สกสว.

มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบการนัดหมายการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(กสว.) และคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรม
วันศุกรที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2563 วันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 12.00 น. ตามที่ฝายเลขานุการนำเสนอ
เลิกประชุม

เวลา 13.15 น.

นางสาวกนิษฐา จันทรแตง
นางสาววริศรา ชื่นอารมย
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
รั ก ษาการผู  อ ำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ผูต รวจรายงานการประชุม

