รายงานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.)
ครั้งที่ 1/2563 วันศุกรที่ 10 มกราคม 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

ประธานกรรมการ

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

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง
ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองออน ลูอิส

5. รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน
6. รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
7. รศ.ดร.เรณู สุขารมณ
8. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
9. ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา
10. ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
11. รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
12. ผศ.ดร.อมรรัฏค เจริญโชติธรรม
13. รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร
14. รศ.ดร.สิทธิเดช พงศกิจวรสิน
15. ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
16. ผศ.ดร.ปุน เที่ยงบูรณธรรม
17. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล
18. นางสุรีรัตน ชะนะมา
19. นายพิศุทธ เกิดปญญา
20. นางสาวเกศกมล ไทยทอง
21. นางสาววิภาวี มะมา
22. นายปกรัฐ กนกธนาพร
23. นางอาภรณ วายุโชติ

รองผูอำนวยการ ดานนโยบายและแผนยุทธศาสตร
รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ
รองผูอำนวยการ ดานการบริหารระบบงบประมาณ
ผู  อำนวยการภารกิจ การวิเคราะหส ถานการณดาน ววน. ในและ
ตางประเทศ
ผูอำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใชงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตรและริเริ่มงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สำคัญ
ผูอำนวยการภารกิจการจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการ
ผูอำนวยการภารกิจจัดทำแผนงบประมาณ
ผูอำนวยการภารกิจการจัดทำแผนบูรณาการ ววน. เพื่อชุมชนและพื้นที่
ผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและนวัตกรรมองคกร
ผูอำนวยการภารกิจการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หนวยงานในระบบ
ววน.
ผูอำนวยการภารกิจดานการสื่อสารเพื่อสรางสังคมฐานความรูและ
นวัตกรรม
รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
รองผู  อ ำนวยการภารกิ จ การจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร แ ละกรอบ
งบประมาณ
รองผูอำนวยการภารกิจ การสงเสริมระบบการนำผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมไปใชประโยชน
รองผู  อ ำนวยการภารกิ จ การจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร แ ละกรอบ
งบประมาณ
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจงานตรวจสอบภายใน
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการบริหารผลงานเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรมองคกร
ผูชวยผูอำนวยการภารกิจการดำเนินการกองทุน
พนักงานอาวุโส สกสว.
พนักงาน สกสว. หัวหนางานการเงิน
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.

-324. นายพัทธพล คงมี
25. นางสาวปวีณา นุมรอด
26. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
27. นางสาวณภาภัช จันทรอุดม
28. นางสาวปยะพร ใจมั่น
29. นางชลนภา ชื่นชมรัตน
30. นางสาวปณิตา สุทธิจำนงค
31. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
32. นางสาววริศรา ชื่นอารมย

พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.
ผู  ช ว ยผูอ ำนวยการภารกิจ การดำเนิน การกองทุ น ปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที่
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหนงใน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา
ตามที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ได
กำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทำหนาที่รับผิดชอบงาน
วิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) โดยตามมาตรา 40
วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ดังนี้
(1) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณอยางสูง
ในดานวิทยาศาสตร วิจัยหรือนวัตกรรม ตามขอเสนอของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ
(2) กรรมการโดยตำแหนง จำนวนสี่คน ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ และอธิบดี
กรมบัญชีกลาง
(3) กรรมการซึ่งผูแทนหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิไดสังกัดกระทรวงเลือกกันเอง
จำนวนหนึ่งคน

-4(4) กรรมการซึ ่ ง ผู  แ ทนหน ว ยงานในระบบวิ จ ั ย และนวั ต กรรมที ่ ส ั ง กั ด กระทรวง ซึ ่ ง มิ ใ ช
สถาบันอุดมศึกษาเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับงบประมาณวิจัย และ
นวัตกรรมเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน
(5) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวนไมเกินสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญและความสามารถเปนที่ประจักษดานวิทยาศาสตร ไมเกินสองคน ดานสังคมศาสตร จำนวนหนึ่งคน
และดานมนุษยศาสตร จำนวนหนึ่งคน
โดยให ผ ู  อ ำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม
เปนกรรมการและเลขานุการ นั้น
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ไดแตงตั้งกรรมการผูแทนหนวยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม และกรรมการผูแทนสถาบันอุดมศึกษาในคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.) เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีรายนามดังตอไปนี้
1) ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค
กรรมการผู  แ ทนหน ว ยงานในระบบวิ จ ั ย และ
นวัตกรรมที่มิไดสังกัดกระทรวง อว.
2) ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล กรรมการผู  แ ทนหน ว ยงานในระบบวิ จ ั ย และ
นวั ต กรรมที ่ ส ั ง กั ด กระทรวง อว. ซึ ่ ง มิ ใ ช
สถาบันอุดมศึกษา
3) รองศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
กรรมการผูแทนสถาบันอุดมศึกษา
สวนการแตงตั้งประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กสว. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 อนุมัติแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รวม 5 คน เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีรายนามดังตอไปนี้
1) ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร
4) ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร
5) ดร.ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2

สรุปผลการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ (สภช.) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563

ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ นำเสนอวา ในการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

-5และนวัตกรรมแหงชาติ (สภช.) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 มีระเบียบวาระที่เกี่ยวของกับ สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เรื่อง “ความกาวหนาการดำเนินการตามแผน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563”
จากงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในภาพรวมไดรับความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอสภาผูแทนราษฎรในกรอบวงเงินรวม
24,645 ลานบาท โดยแบงเปน 2 แผนงาน คือ แผนงานพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กรอบวงเงิน 4,350 ลานบาท และแผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กรอบวงเงิน
20,295 ลานบาท ซึ่งกรอบงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมขางตน เปนการจัดสรรผาน
กองทุนสงเสริม ววน. เปนจำนวนเงิน 12,555 ลานบาท และจัดสรรตรงใหกับหนวยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม เปนจำนวนเงิน 12,090 ลานบาท นั้น
สกสว. รวมกับ สอวช. จึงไดนำเสนอการวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป ดาน
ววน. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกรอบวงเงินเบื้องตนรวม 24,645 ลานบาท รวมทั้งไดนำเสนอผลที่คาดวา
จะไดรับและกลไกการดำเนินงานดังกลาว
ทั้งนี้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาจะตองทำงานในเชิงรุกและกวางขึ้น ตองมี
การสงตองานรวมกับกระทรวง ทบวง กรม คณะกรรมการตางๆ รวมถึงการทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยและ
ภาคเอกชน นอกจากนี้ที่ประชุมสภานโยบายฯ ยังไดเห็นชอบใหเสนอกรอบงบประมาณดานการอุดมศึกษา
จำนวน 10,250 ลานบาท โดยรางแผนดานอุดมศึกษา ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก พัฒนาศักยภาพคน
สงเสริมระบบนิเวศวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และวิจัยอุดมศึกษา และ จัดระบบอุดมศึกษาใหม
ที่ประชุมรับทราบ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. การเสนอขอรับงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สกสว. ควรเตรียมขอมูล
เพื่อตอบตัวชี้วัดของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดวย ทั้งนี้หากยังดำเนินการไดไมแลวเสร็จตามตัวชี้วัด ตอง
สามารถชี้แจงไดวาดำเนินการอยูในขั้นตอนใด มีความสำเร็จในระดับใด
2. ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ในอนาคตควรแยกแผนการดำเนินการของ SMEs
และ Startups ออกจากกัน เนื่องจากธุรกิจทั้งสองรูปแบบนี้มีเปาหมายและความตองการเทคโนโลยีที่แตกตางกัน
3. ควรมีการจัดทำกรอบการดำเนินงาน (Framework) ในเรื่องการติดตามผลการใชงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร รองผูอำนวยการภารกิจการพัฒ นาองคกรและทรั พยากรบุ คคล
นำเสนอรางรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (คกก. สกสว.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ตอที่ประชุม
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โดยใหแกไขขอความในรางรายงานการประชุม หนาที่ 8 บรรทัดที่ 18 จาก “...เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
สภาผูแทนราษฎรมีมติคืนงบประมาณ...” แกไขเปน “...เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีมติคืนงบประมาณ...”
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ในการประชุ มครั ้ งต อไป ควรเพิ่มระเบีย บวาระการดำเนิน การตามมติของที่ป ระชุมเฉพาะ
ประเด็นสำคัญเปนเรื่องสืบเนื่องดวย
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ และขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 3.1

ความกาวหนาของการทบทวนโครงรางองคกรและแผนกลยุทธองคกร

ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากเวลาประชุมใน
ครั้งนี้ไมเพียงพอ
ระเบียบวาระที่ 3.2

(ราง) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล สกสว. พ.ศ. 2563-2565
และ (ราง) แผนปฏิบัติการประจำปการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563
ของ สกสว.

ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากเวลาประชุมใน
ครั้งนี้ไมเพียงพอ
ระเบียบวาระที่ 3.3

ความกาวหนาการกลั่นกรองคำของบประมาณของกองทุนสงเสริมฯ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากเวลาประชุมใน
ครั้งนี้ไมเพียงพอ
ระเบียบวาระที่ 3.4

(ร า ง) หลั ก เกณฑ สกสว. ว า ด ว ยการใช จ  า ยเงิ น อุ ด หนุ น โครงการด า น
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำหรับหนวยบริหารและจัดการทุน ซึ่งไดรับ
เงินอุดหนุนจากกองทุนฯ พ.ศ. ....

ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนระเบียบวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากเวลาประชุมใน
ครั้งนี้ไมเพียงพอ
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แนวทางการบริหารจัดการเงินฝากที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา
ตามรางพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเสนอตั้งงบประมาณ
รายจายของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำหรับ “กองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” ในวงเงินงบประมาณรวม 12,554,565,600.00 ลานบาท โดย
จำนวนเงิ น เพื ่ อ ใช ใ นการจั ดสรรงบประมาณให แ ก ห นว ยงานในระบบวิท ยาศาสตร วิจ ัย และนวัต กรรม
เปนวงเงินงบประมาณรวม 12,135,376,070.00 บาท อางอิงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่
6/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ และวงเงินงบประมาณรายจายของกองทุน
สงเสริม ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
ขอที่ 11 วรรคสอง ความวา “กสว. อาจจัดสรรเงินที่ไดรับจากคาใชจายในการบริหารกองทุน เปนคาใชจายใน
การบริหารกองทุนใหแก สกสว. ตามความจำเปน แตตองไมเกินรอยละ 5 ของจำนวนเงินที่ไดรับตามเงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป ซึ่งทำใหการจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. 2563 แบงเปน 2 สวน ดังนี้
1) แผนงานสำคั ญ (Flagship Programs) ด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม ในวงเงิ น
งบประมาณ 796,460,107.00 บาท
2) โครงการปกติ ส ำหรั บ 58 หน ว ยงาน (Non-Flagship Programs) ในวงเงิ น งบประมาณ
4,170,775,000.00 บาท โดยมีแผนการเบิกจายงบประมาณรายจายในป 2563 โดยเบิกจายงบประมาณงวดที่
1 จำนวนรอยละ 100 ซึ่งเปนวงเงิน จำนวน 4,170,775,000.00 บาท
ทั ้ งนี ้ ก อนการเบิ กจ า ยงบประมาณจากกองทุน สงเสริมวิ ทยาศาสตร วิจัย และนวั ต กรรม ไปยั ง
หนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมจะมีเงิน
ฝากที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน ที่จะตองเก็บรักษากอนการเบิกจายใน 3 ระยะเวลา ดังนี้
1) การเก็ บ รั กษางบประมาณในชวงระยะเวลา 10 วัน ทำการ (หลังจากไดรับ งบประมาณ ตาม
แนวทางการเบิกจายงบประมาณของสำนักงบประมาณ) สำหรับการเบิกจายงบประมาณของแผนงานสำคัญ
(Flagship Programs) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในวงเงินงบประมาณ 5,575,220,749.00 บาท
และงบประมาณโครงการปกติ ส ำหรั บ 58 หน ว ยงาน (Non-Flagship Programs) ในวงเงิ น งบประมาณ
4,170,775,000.00 บาท เฉพาะงบประมาณในงวดที่ 1 โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,745,995,749.00 บาท
ซึ่งจะมีแนวทางการบริหารจัดการเงินฝากเปนการฝากแบบออมทรัพย ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บัญชีเลขที่ 007-0-19871-3
2) การเก็บรักษางบประมาณในชวงระยะเวลา 6 เดือน สำหรับการเบิกจายงบประมาณของแผนงาน
สำคัญ (Flagship Programs) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในงวดที่ 2 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณ จำนวน
1,592,929,214.00 บาท ซึ่งจะมีแนวทางการบริหารจัดการเงินฝากใน 2 รูปแบบ ไดแก 1) การฝากเงินแบบ
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วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ตอไป
3) การเก็บรักษางบประมาณในชวงระยะเวลา 9 เดือน สำหรับการเบิกจายงบประมาณของแผนงาน
สำคัญ (Flagship Programs) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในงวดที่ 3 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณ จำนวน
796,460,107.00 บาท ซึ่งจะมีแนวทางการบริหารจัดการเงินฝากใน 2 รูปแบบ ไดแก 1) การฝากเงินแบบ
ประจำ 2) การซื้อกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ ทั้งนี้จะดำเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ตอไป
โดยดอกเบี้ยที่ไดรับจากการฝากเงินของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะนำไปใช
ในการดำเนินงานของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป ทั้งนี้การพิจารณาเลือกสถาบัน
การเงินและวิธีการบริหารเงินฝากดังกลาว คณะกรรมการอำนวยการอาจพิจารณามอบหมายผูเชี่ยวชาญเพื่อให
คำแนะนำ
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ ใหขอมูล
เพิ่มเติมวา เหตุที่ตองเบิกจายงบประมาณของแผนงานสำคัญ (Flagship Programs) ดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวั ต กรรม ซึ ่ ง หน ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น (Program Management Unit, PMU) ออกเป น งวดนั้ น
เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการในชวงเริ่มตน และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) จะเปนผูรับเงินในสวนของ PMU ที่ตั้งขึ้นใหม 3 หนวยงาน ไดแก หนวย
บริ ห ารและจั ด การทุ น ด า นการพั ฒ นาระดั บ พื ้ น ที ่ (บพท.) หน ว ยบริ ห ารและจั ด การทุ น ด า นการเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) และหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และ
ทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งไมมีสถานะเปนนิติบุคคล
ที่ประชุมรับทราบ
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. การติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณของหนวยงานในระบบ ววน. ควรเตรียมการเรื่อง
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence, AI) เพื่อใชในการติดตามประเมินผลใหพรอม ทั้งนี้ใหรองรั บการ
เปลี่ยนแปลง Key Performance Indicator (KPI) และ Objectives and key results (OKR) ในอนาคตดวย
2. หากประสงคจะใหคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เปนผูพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการเงิน
ฝากนี้ ขอให สกสว. นำเสนอตอ กสว. เพื่อมอบหมายอำนาจหนาที่อยางชัดเจน
3. งบประมาณในสวนที่นอกเหนือจากงานวิจัย อาทิ งานสงเสริมและพัฒนาตางๆ อาจพิจารณา
เบิกจายทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อใหหนวยงานสามารถดำเนินการตอไปได
4. การบริหารจัดการเงินงบประมาณ ควรตรวจสอบอำนาจและขอกฎหมายอยางรอบคอบ

-95. ควรพิ จ ารณากระบวนการตั้ งแตการรับ เงิน เขาในกองทุน จนถึงการเบิกจาย ใหร ัดกุมและ
รอบคอบ โดยควรมีจุดควบคุมและการตรวจสอบใหชัดเจน ทั้งนี้ ควรมีคูมือกระบวนการดำเนินการบริหารจัด
การเงินฝากที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน และควรเสนอคูมือดังกลาวตอ กสว. ดวย
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

ขออนุมัติเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา
เพื่อใหการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเปนการเตรียมมาตรการและนโยบายในการปรับตัวของ สกสว. เพื่อ
เผชิญภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศที่อาจเกิดขึ้นได และอาจสงผลตอการดำเนินงานของ สกสว. ได นั้น
ฝายเลขานุการจึงขอเสนอการกันเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. สถานะการเงินของ สกสว.
1.1 สกสว. มีรายรับ จำนวน 762.01 ลานบาท มีที่มาจาก (1) เงินที่ไดรับโอนมาจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัยเปนจำนวนรอยละสิบของเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ใชบังคับ เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดำเนินงานของ สกสว. จำนวน 622.66 ลานบาท (2) งบประมาณแผนดิน จำนวน 138.89 ลานบาท
(3) ดอกเบี้ยจากทุนประเดิม (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 0.26 ลานบาท และ รายไดอื่นๆ (ณ วันที่
30 กันยายน 2562) จำนวน 0.20 ลานบาท
1.2 สกสว. มีรายจาย จำนวน 181.51 ลานบาท ไดแก (1) เงินสำรองเมื่อเลิกจางของพนักงาน
สกสว. (ประมาณการ) จำนวน 78.89 ลานบาท และ (2) รายจายที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม 30 กันยายน 2562 จำนวน 102.62 ลานบาท
ดังนั้นจึงมียอดเงินคงเหลือที่จะใชในป 2563 จำนวน 580.50 ลานบาท และเมื่อหักรายจายดานการ
บริหารจัดการของ สกสว. ในป 2563 จำนวน 371.60 ลานบาท แลว จะคงเหลือยอดเงินที่จะใชในป 2564
จำนวน 208.90 ลานบาท
2. ประมาณการการใชจายเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนในระยะเวลา 6 เดือน
ค า ใช จ  า ยเงิ น สำรองจ า ยของสำนั ก งานเพื ่ อ กรณี ฉ ุ ก เฉิ น หรื อ จำเป น ในระยะเวลา 6 เดื อ น
ประกอบดวย (1) คาใชจายบุคลากร จำแนกเปน เงินเดือน 64.00 ลานบาท (รอยละ 32) และสวัสดิการคา
รักษาพยาบาล 3.00 ลานบาท (รอยละ 1.50) (2) งบดำเนินการ จำแนกเปน คาสาธารณูปโภค 2.00 ลานบาท
บาท (รอยละ 1) คาเชา 6.00 ลานบาท (รอยละ 3) คาบริหารจัดการในการดำเนินงานตามภารกิจ 105.00 ลาน
บาท (รอยละ 52.5) และคาใชจายอื่นๆ 20.00 ลานบาท (รอยละ 10) รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 200.00 ลานบาท
ฝายเลขานุการจึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
จำนวน 200.00 ลานบาท จากเงินที่ไดรับโอนมาจากกองทุนสนั บสนุน การวิจั ยเป นจำนวนร อยละสิ บ ของ
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วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ใชบังคับ เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว. ซึ่งเปนวงเงิน
งบประมาณที่คาดหมายวา หากเกิดภาวะวิกฤตที่ไมสามารถจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับ สกสว. ได จะ
ยังคงมีเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนนี้ เปนคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว. ได
เปนระยะเวลาประมาณ 2 ไตรมาส
ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมใหขอมูลเพิ่มเติมวา เนื่องจาก สกสว. ไมสามารถใชเงินงบประมาณสวนกลางเพื่อสำรองจายคาใชจาย
พื้นฐาน (เชน เงินเดือน คาสาธารณูปโภค เปนตน) เชนเดียวกับสวนราชการ จึงจำเปนตองกันงบประมาณ
สวนหนึ่งสำหรับเปนคาใชจายกรณีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา
ตัวอยางคาใชจายของสำนักงาน เชน เงินเดือน สวัสดิการคารักษาพยาบาล คาสาธารณูปโภค
คาเชา เปนตน สวนคาใชจายในการบริหารกองทุน เชน คาใชจายในการจัดประชุมเพื่อระดมสมอง คาใชจายใน
การติดตามและวิเคราะหผลการใชจายงบประมาณ เปนตน
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ในการขอรับงบประมาณรายจายในสวนของสำนักงานในปตอไป สกสว. ควรชี้แจงเหตุผลในการ
ขอรับงบประมาณมากกวาที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (138.89 ลานบาท) ดวย เนื่องจากเงินที่
ไดรับโอนมาตามมาตรา 71 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2652 นั้น หากมีการนำไปใชจนหมดแลวไมสามารถรับโอนมาเพิ่มเติมไดอีก
2. หากมีการใชจายเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนนั้น เมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณแลว ใหนำเงินงบประมาณมาสมทบคืนเงินสำรองจายดวย
3. ในชวงแรกของการเปลี ่ยนแปลงองค กร งบประมาณเพื่อการบริห ารสำนักงานอาจจะมี การ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดในแตละงาน เนื่องจากความตองการดานทรัพยากรบุคคลทั้งในดานจำนวน
และศักยภาพ ซึ่งตองการระยะเวลาปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
4. ควรจัดทำขอมูลใหชัดเจนวาคาใชจายรายการหนึ่งๆ ใชงบประมาณจากกองทุน หรืองบประมาณ
แผนดิน
5. สกสว. ควรเสนอใหคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พิจารณาวา
กิ จ กรรมตามอำนาจหน า ที ่ ข อง กสว. ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญ ญั ติส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 กิจกรรมใดควรเบิกจายจากคาใชจายในการบริห าร
กองทุน และกิจกรรมใดควรเบิกจายจากงบประมาณในสวนของสำนักงาน สกสว. และเห็นวากิจกรรมที่มีความ
คาบเกี่ยวในการเบิกจายจากงบประมาณทั้งสองสวนนี้ ควรพิจารณาเบิกจายจากคาใชจายในการบริหาร
กองทุน
6. สกสว. ควรมีระเบียบหรือหลักเกณฑการใชจายเงินสำรองที่เปนลายลักษณอักษร
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1. อนุมัติใหกันเงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน จำนวน 200.00 ลานบาท
ตามที่ฝายเลขานุการนำเสนอ
2. การใช เ งิ น สำรองจ า ยต อ งได ร ั บ อนุ ม ั ต ิ แ ผนการใช จ  า ยจากคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก. สกสว.) กอนการดำเนินการใชจายเงินดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 4.2

ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณรายจายดานการบริ หาร
จัดการของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ นำเสนอวา
ตามที่ฝายเลขานุการไดนำเสนอแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณรายจายดานการบริหารจัดการสำนักงาน
ของ สกสว.ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้ง
ที่ 6/2562 วันจันทรที่ 30 กันยายน 2562 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้
1. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจายดานการบริหารจัดการของ สกสว. ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 650.00 ลานบาท โดยแบงเปน 1) งบบริหารจัดการเพื่ อพัฒนาสำนักงานของ สกสว.
จำนวน 220.00 ลานบาท และ 2) งบบริหารจัดการเพื่อบริหารจัดการงานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม จำนวน 430.00 ลานบาท
2. อนุมัติใหใชงบประมาณเพื่ อบริห ารจัดการสำนักงาน สกสว. และบริหารจัดการงานกองทุน
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จากเงินงบประมาณ สกสว. คงเหลือ ที่จะใชไดในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และงบประมาณแผ นดิน โดยสวนที่ยังขาดอยูใหฝายเลขานุการดำเนิน การเสนอเรื่องขออนุมัต ิ ใช
งบประมาณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.) เพื่อพิจารณาตอไป นั้น
เนื่องดวยมีการปรับแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณรายจายดังกลาว โดยสรุปงบประมาณ
รายจายรวม 602.00 ลานบาท ประกอบดวย
1. งบสั ญ ญา หมายถึ ง งบประมาณในการจั ด ทำการวิ จ ั ย หรื อ สร างนวั ต กรรมเพื ่ อ พั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่และอำนาจของหนวยงาน (ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร
การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562) จำนวนรวม 230.40 ลานบาท ทั้งนี้รวมถึงการใหสัญญาทุนเพื่อศึ กษา
สถานการณดาน ววน. และการวิจัยเพื่อพัฒนาดานนโยบาย
2. งบบริหารจัดการ หมายถึง งบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเรื่องตางๆ จำนวนรวม 371.60 ลาน
บาท
ทั้งนี้ไดจำแนกงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเรื่องตางๆ ดังนี้
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มีงบประมาณรายจายรวม 70.00 ลานบาท จำแนกเปนงบสัญญา 52.00 ลานบาท และงบบริหารจัดการ
18.00 ลานบาท
(2) แผนปฏิบัติการเรื่องการบริหารระบบงบประมาณด านวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มี
งบประมาณรายจายรวม 67.00 ลานบาท จำแนกเปนงบสัญญา 32.10 ลานบาท และงบบริหารจัดการ 34.90
ลานบาท
(3) แผนปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มี
งบประมาณรายจายรวม 240.00 ลานบาท เปนงบบริหารจัดการทั้งหมด
(4) แผนปฏิ บ ั ติ การเรื่ องการพั ฒ นาระบบและเครือขาย วิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม มี
งบประมาณรายจายรวม 112.00 ลานบาท จำแนกเปนงบสัญญา 82.00 ลานบาท และงบบริหารจัดการ
30.00 ลานบาท
(5) แผนปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการผลผลิตและผลกระทบ มีงบประมาณรายจาย
รวม 113.00 ลานบาท จำแนกเปนงบสัญญา 64.30 ลานบาท และงบบริหารจัดการ 48.70 ลานบาท
ทั้งนี้ สรุปงบประมาณรายจายดานการบริหารจัดการสำนักงานของ สกสว. ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได ว  า สกสว. มี ร ายรั บ จำนวน 380.50 ลานบาท และมีร ายจาย 371.60 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดและขอมูลตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินงบประมาณรายจายดานการบริหารจัดการ
สำนักงานของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
รายรับ
ทุนประเดิมสำหรับการจัดตั้ง สกสว.
622.66 ลานบาท
(ตาม พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ มาตรา 71 วรรคสอง ระบุใหกัน
เงินที่โอนจากเงินคงเหลือจากกองทุนของ สกว. จำนวนรอยละสิบ เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว.)
งบประมาณแผนดิน
138.89 ลานบาท
(ขอมูลตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 เลมที่ 3(5))
ดอกเบี้ยจากทุนประเดิม (ณ 30 ก.ย.62)
0.26 ลานบาท
รายไดอื่นๆ เชน รายไดจากการจำหนายหนังสือ (ณ 30 ก.ย.62)
0.20 ลานบาท
รวม รายรับ
762.01 ลานบาท
รายจาย
เงินสำรองเมื่อเลิกจางของพนักงาน สกสว. (ประมาณการ)
เงินสำรองจายของสำนักงานเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
(เสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุม คกก.อำนวยการ สกสว. วันที่ 10 มกราคม 2563)
รายจายที่เกิดขึ้นระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม-30 กันยายน 2562
รวม รายจาย

78.89 ลานบาท
200.00 ลานบาท
102.62 ลานบาท
381.51 ลานบาท
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380.50 ลานบาท

รายจายของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายดานการบริหารจัดการของ สกสว.

371.60 ลานบาท

ฝายเลขานุการจึงนำเสนอเพื่อพิจารณาใน 3 ประเด็น ไดแก
1. อนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณรายจายดานการบริหารจัดการของ สกสว.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. อนุ ม ั ต ิ ว งเงิ น งบประมาณรายจ า ยด า นการบริ ห ารจั ด การสำนั ก งานของ สกสว. ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 371.60 ลานบาท โดยอนุมัติใหใชจากงบประมาณแผนดิน จำนวน 138.89
ลานบาท และงบประมาณจากเงินที่ไดรับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปนจำนวนรอยละสิบของ
เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ใชบังคับ เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว. สำหรับจัดตั้ง
สกสว. จำนวน 232.71 ลานบาท
3. ใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติการฯ ในสวนของงบสัญญา จำนวน 230.40
ลานบาท ซึ่งเปนสัญญาการทำวิจัยหรือสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามหนาที่และอำนาจของ
หนวยงาน (ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562)
โดยจะเสนอเรื ่ องเพื ่ อขออนุ มั ติ ใช งบประมาณจากกองทุน สงเสริมวิทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม ตอ
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ฝายเลขานุการชี้แจงเพิ่มเติมวา แผนปฏิบัติการที่มีการปรับลดงบประมาณ ไดแก แผนปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การบริหารระบบงบประมาณ
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ การพัฒนาระบบการจัด การผลผลิต และผลกระทบ สวนแผน
ปฏิ บ ั ต ิ การที ่ม ี ก ารปรั บ เพิ ่ มงบประมาณ ไดแก แผนปฏิบ ัติการเรื ่ องการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากตองจัดทำโครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศ และแผนปฏิบัติ
การเรื่องการพัฒนาระบบและเครือขาย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากมีภารกิจตองประสานงาน
และติดตามประเมินผลรวมกับหนวยงานในระบบ ววน. เปนจำนวนมาก ซึ่งเหตุผลความจำเปนที่ตองขออนุมัติ
การปรับแผนปฏิบัติการในครั้งนี ้เนื่องจากแผนปฏิ บัต ิการดังกล าวตองมีความสอดคลองกั บการเบิ กจ าย
งบประมาณประจำป ทั้งนี้จะนำเสนอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อ
พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 2/2563
ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. ในการนำเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ควรชี้แจง
รายละเอียดในสวนที่ขอปรับปรุงแผนและงบประมาณ พรอมชี้แจงเหตุผลความจำเปนใหชัดเจน และอาจเสนอ
ขอเกลี่ยงบประมาณในแตละหมวด
2. การปรับปรุงแผนและงบประมาณตองไมกระทบถึงผลผลิตของงาน

-143. สกสว. ควรขออนุมัติปรับเฉพาะกรอบวงเงิน
4. เรื่องกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการวิจัยของ
ประเทศ สกสว. และ สอวช. ควรหารือเพื่อแบงประเด็นที่หนวยงานตองรับผิดชอบ และควรมีกลไกการตั้ง
ประเด็นที่รัดกุม โดยงบประมาณที่ใชเพื่อกิจกรรมนี้ถือวาเปนการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งผลผลิตตองเปน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
5. การขออนุมัติแผนปฏิบัติการและวงเงินงบประมาณรายจายในปงบประมาณถัดไป ควรขออนุมัติ
ใหเกลี่ยงบประมาณในแตละแผนได เพื่อใหมีความคลองตัวในการปรับแผน
6. สกสว. ควรมีงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของ สกสว. อาทิ การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร อยางตอเนื่องทุกป
มติของคณะกรรมการ
1. อนุมัติการปรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจายดานการบริหารจัดการสำนักงานของ สกสว.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 371.60 ลานบาท โดยอนุมัติใหใชจากงบประมาณแผนดิน จำนวน
138.89 ลานบาท และงบประมาณจากเงินที่ไดรับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปนจำนวนรอยละสิบ
ของเงิ น กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย ที ่ ม ี อ ยู  ใ นวั น ก อ นวั น ที ่ พ ระราชบั ญ ญั ต ิ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 ใชบังคับ เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของ สกสว.
สำหรับจัดตั้ง สกสว. จำนวน 232.71 ลานบาท
2. มอบหมายให ฝ  า ยเลขานุ ก ารสรุ ป ข อ คิ ด เห็ น ของคณะกรรมการอำนวยการ สำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (คกก.สกสว.) นำเสนอตอคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ มีระยะเวลาดำเนินการ
กระชั้นชิด จึงขอใหฝายเลขานุการนำขอคิดเห็นดังกลาวไปปรับแกไขในปงบประมาณถัดไป
ระเบียบวาระที่ 4.3

ขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ
ระเบียบวาระที่ 4.4

หลักเกณฑ วิธีการ และการสรรหาผูประเมินภายนอกในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูอำนวยการ สกสว. ประจำป 2562

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระลับ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
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การยื่นคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดานการ
บริหารจัดการสำนักงานของ สกสว.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ ดานการดำเนินการกองทุนและอำนวยการ เสนอตอที่
ประชุมวา สกสว. จะนำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบในการยื่นคำของบประมาณรายจาย
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ด า นการบริ ห ารจั ด การสำนั ก งานของ สกสว. ในระบบสารสนเทศ
ดานการงบประมาณของสำนักงบประมาณ (e-budgeting) ซึ่งจะตองนำเขาขอมูลในระบบดังกลาวภายใน
วันที่ 24 มกราคม 2563 ทั้งนี้ หลังจากนำเขาขอมูลในระบบดังกลาวแลวยังสามารถปรับปรุงแผนปฏิบัติการได
จนกวาจะถึงชวงการพิจารณาขอมูลคำของบประมาณในชวงเดือนพฤษภาคม 2563
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการนำเสนอวา คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (คกก.สกสว.) ไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการฯ
ทุกวันศุกรที่ 2 ของทุกเดือน จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณานัดประชุมครั้งตอไป (ครั้งที่ 2/2563)
ในวันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ตามที่ไดมีมติกำหนดไวขางตน
มติของคณะกรรมการ
เห็นชอบการนัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิ ทยาศาสตร
วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (คกก.สกสว.) ครั ้ งต อไป (ครั้งที่ 2/2563) ในวัน ศุกรที่ 14 กุมภาพัน ธ 2563 เวลา
9.00 – 12.00 น.

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
และนางพรพิมล กิติมศักดิ์
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูจดรายงานการประชุม

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

