(ฉบับรับรอง)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ครั้งที่ 9/2564
วันศุกรที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 11.45 น.
ผานระบบการประชุมออนไลน
*****************************************************************

ที่ปรึกษาและกรรมการผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.พสุ โลหารชุน
นายวนัส แตไพสิฐพงษ
ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ
ศ.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล

6. นายสุริยนต ธัญกิจจานุกิจ
7. นางอมรรัตน ภูมิวสนะ
8. นางภัทรพร วรทรัพย
9. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
10. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
ศ.ดร.ณัชชา พันธุเจริญ
รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอำนวยการกองจัดทำงบประมาณดานสังคม 2
กรรมการ
แทนผูอำนวยการสำนักงบประมาณ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
รักษาการในตำแหนงที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง
แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
กรรมการ
และเทคโนโลยีแหงชาติ
ผูอำนวยการสถาบันสงเสริมการสอน
กรรมการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ผูเขารวมประชุม
ผูบริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
1. รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ
รองผูอำนวยการ สกสว.
2. รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
รองผูอำนวยการ สกสว.
3. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
รองผูอำนวยการ สกสว.

-24. รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท
5. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช
6. ดร.เอก จินดาพล
7. รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
8. ผศ.ดร.ประพัฒชนม จริยะพันธ
9. ดร.ณิรวัฒน ธรรมจักร
10. ดร.อติชาต พฤฒิกัลป
11. รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
12. ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
13. นางสุรีรัตน ชะนะมา
14. นางสาวขวัญลดา จันทรทรงกลด
15. นางพรพิมล กิติมศักดิ์
16. นางสาวสุจารี สอนงาย
17. นางชลนภา ชื่นชมรัตน
18. ดร.ฉัตรฉวี คงดี
19. นางสาววิภาวี มะมา
20. นางสาวแสงเพ็ชร อิสสระพานิชกิจ
21. นางสุพิชชา สถิตยพนาพร
22. นางสาวนิศารัฐ พรศิริประเสริฐ
23. นางนิสาชล กังวาลสิงหนาท
24. ดร.สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย
25. นางสาวฐิติมา พิกุลทอง
26. นางสิริภัทร พูลสุข
27. นางสาวณภาภัช จันทรอุดม
28. นางสาวจุฑารัตน ทนันไชย
29. นางวรวรรณินี เต็งสุวรรณ
30. นางอาภรณ วายุโชติ
31. นางสาวนภัสนันท กลาวิกยการ
32. นายปกรัฐ กนกธนาพร
33. นางสาวลัลธริมา พรมมิ
34. นางสาวเสาวภาคย ทวีสุข
35. นายสาธิต ธัญญพฤกษานนท

ที่ปรึกษาผูอำนวยการ สกสว.
ผูเชี่ยวชาญระดับสูง
ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานความสามารถในการแขงขัน
รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานกำลังคนและสถาบันความรู
รักษาการ ผูอำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล
รักษาการ ผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา สกสว.
รองผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน.
รองผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน.
ดานสังคม สิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่และความเหลื่อมล้ำ
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรขอมูล
รักษาการ รองผูอำนวยการหนวยขอมูลและสำนักงานผูอำนวยการ
ดานยุทธศาสตรการสื่อสาร
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักบริหารงบประมาณ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ
ดานงบประมาณ ววน.
รักษาการ รองผูอำนวยการสำนักกลยุทธแผนและงบประมาณ ดานแผน ววน.
ผูชวยผูอำนวยการ สำนักกลยุทธและพัฒนากองทุน
ดานกลยุทธและพัฒนากองทุน
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.
พนักงาน สกสว.
พนักงาน สกสว.

-336. นายธนิสร เกษมสันต ณ อยุธยา
37. นายอมรเทพ อำนวยพล
38. นายฉัตรพล พูลสวัสดิ์
39. นางสาวปรานวดี แกวเมือง
40. นางสาววรรณสม สีสังข
41. นางสาวรังสิวรรณ เพชรอินทร
42. นางชญาดา วงศวนานุรักษ
43. นางสาวธัญญา ออนระยับ
44. นางสาววันวิสาข ปานมั่น
45. นางสาวพิชญชาภรณ รอบรู
46. นางสาวกฤตยาณี สุวรรณธร
47. นางสาวอารยา ไชยดี
48. นางสาววรัญญา อัคฮาดศรี
49. นางสาวอพัฏศศิ นวะสิทธิ์
50. นางอภิรดี ยิ้มละมัย
51. นางสาววริศรา ชื่นอารมย
52. นางสาวสุพัตรา เรืองรุก

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.
รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร
ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงาน สกสว. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ
1. นายเอนก บำรุงกิจ
2. นางสาวดารินพร เจียมประดิษฐกุล
3. นายอธิป ฉายากุล
เริ่มประชุม

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เวลา 9.00 น.

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

สรุ ป มติ ส ำคั ญ จากการประชุ ม คณะกรรมการอำนวยการสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.
2564 มีมติสำคัญเพื่อให สกสว. ดำเนินการตอไป ดังนี้

-4เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สกสว.
2. อนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. อนุมัติตราสัญลักษณของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
4. รั บ ทราบความก าวหน า การขั บ เคลื ่ อ นการปรับ โครงสร า งองค กร และเห็ น ชอบผู  แ ทนจาก
คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เพื่อทำหนาที่เปนที่ปรึกษาผูอำนวยการ สกสว. ในการพิจารณาภาพรวมการ
ปรับเงินเดือนของบุคลากร สกสว. สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. เห็นชอบการขึ้นเงินเดือนของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และพนักงาน สกสว. สำหรับปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (ระเบียบวาระลับ)
6. เห็นชอบแนวทางการจัดประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอำนวยการ สกสว. ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ระเบียบวาระลับ)
เรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. รับทราบแนวทางการบริหารงานของกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานสังคม สิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมล้ำ (O-Inclusiveness)
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน สกสว. ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. รับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ความเห็นและขอเสนอแนะ
เนื่องจากแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรเชื่อมโยงกับระบบขอมู ล
สารสนเทศของประเทศ ขอให สกสว. นำเรื่องแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เสนอตอ กสว. เพื่อทราบในการประชุม
ครั้งตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 1.2 สรุปมติสำคัญจากการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 3/2564
รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ไดมีการจัดประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ หองประชุม 301
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ผานสื่ออิเล็ กทรอนิกส โดย สกสว. ไดเสนอสำนักงานสภานโยบายการ
อุ ด มศึ กษา วิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) บรรจุว าระเขาที่ป ระชุมสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่อง (ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
2. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

-5ที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ไดพิจารณาวาระที่เกี่ยวของกับ สกสว จำนวน 1 เรื่อง คือ (ราง)
แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของ ประเทศ พ.ศ. 2566-2570 โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะใน
ภาพรวม ดังนี้
1. เนนการวิจัยที่เกิดการใชประโยชนจากงานวิจัยอยางเปนรูปธรรม
2. ประเด็น Ecosystem ควรแสดงความเชื่อมโยงแผนดาน ววน. จากกรอบ อววน. ใหชัดเจนขึ้น
3. แผนดาน ววน. 2566-2570 มีการพิจารณาแผนตอเนื่องจากเดิม สวนที่ดำเนินการสำเร็จไปแลวสิ่ง
ใดไมควรดำเนินการ และสวนใดควรดำเนินการตออยางไร
4. เนนความตองการในการสรางคนทางสายวิทยาศาสตรใหมากขึ้น ทั้งแผนดานอุดมศึกษา และแผน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ซึ่งควรทบทวนการเพิ่มและการสรางกำลังคนดานวิทยาศาสตร
ของแผนทั้ง 2 ดาน วาจะสามารถนำมาสูการปฏิบัติจริงไดอยางไร รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรของการสราง
กำลังคนดานวิทยาศาสตรดวย
5. ประเด็นที่ทาทายมากคือการวิเคราะหกำลังคนที่เหมาะสำหรับอนาคต ควรหารือกับภาคเอกชน
แบบเชิงลึกและเรงดวนใหมากขึ้น ประเด็นการสรางคนในภาคอุตสาหกรรมอาจจะตองพิจารณาความตองการ
กำลังคนที่สอดคลองกับความตองการในอนาคต
6. เสนอให แ ผนด า นอุ ด มศึ ก ษา และแผนด า น ววน. พิ จ ารณาประเด็ น การทำให ก ำลั ง คนที ่ มี
ประสิทธิภาพสูง ทำงานใหประเทศไดอยางไร
7. ทุกประเด็นที่ปรากฏในแผนดานอุดมศึกษา และแผนดาน ววน. ควรพิจารณาใหครบทั้ง Value
Chain และควรใหความสำคัญและลงทุนในทุกสวนของ Value Chain ทั้งจุดเชื่อมตอของสวนตางๆ ใหมากขึ้น
ความเห็นที่ประชุม
กรอบ อววน. มี 6 จุดมุงเนนที่สำคัญการประชุม
ครั้งที่แลวของสภานโยบายฯ ที่ประชุมเสนอใหเพิ่ม
จุดมุงเนนพลังงานสะอาด และวัสดุชีวภาพ ดังนั้น
ในแผนดาน ววน. เสนอใหเพิ่ม Flagship พลังงาน
สะอาด และวัสดุชีวภาพ

การปรับแกในเลมแผนดาน ววน. 2566-2570
ประเด็น พลังาน และวัส ดุชีว ภาพ ระบุแผนงาน P4
(S1) พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ-เศรษฐกิ จ
หมุ น เวี ย น-เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Bio-Circular-Green
Economy: BCG) ในด า นพลั ง งาน วั ส ดุ และเคมี
ชีวภาพใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความยั่งยืน
และเพิ ่ ม รายได ข องประเทศ โดยมี เ ป า หมายของ
แผนงานที่ระบุวา O1 P4: ประเทศไทยสรางมูลคาเพิ่ม
จากเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคารบอนต่ำ ที่
เติบโตขึ้นจากการใชนวัตกรรมการผลิตที่สะอาด ลด
การใชทรัพยากร เพิ่มการหมุนเวียนวัสดุและมีจำนวน
รูปแบบธุรกิจใหมจากการเปลี่ยนของเสียใหมีมูลคาสูง
(Waste to Wealth) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ โดยการ
ใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั ้ ง ผลสั ม ฤทธิ ์ ท ี ่ ส ำคั ญ (Key Results) ระดั บ
ผลลั พ ธ ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ ง และได เ พิ ่ ม เติ ม ผลลั พ ธ ร ะดั บ
ยุ ท ธศาสตร ดั ช นี ช ี ้ ว ั ด Circular Economy Index
ของประเทศไทย มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องทุกป
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การปรับแกในเลมแผนดาน ววน. 2566-2570
เสนอเพิ่ มเติ มประเด็ นผลิตภัณฑการแพทย โดย ไดปรับเพิ่มคำวา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย ใน
ขยาย Flagship ที ่ 2 ออกเป น 2 เรื ่ อ ง ได แ ก OKRs ของแผนงาน P1 (S1) พัฒ นาระบบเศรษฐกิจ
ATMPs และวัสดุอุปกรณเครื่องมือแพทย
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BioCircular-Green Economy: BCG) ในดานการแพทย
และสุขภาพ ใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความ
ยั่งยืนและเพิ่มรายไดของประเทศ และแผนงานยอย
N3 (S1P1) พัฒนาและผลิตวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
แพทย ใหมีคุณภาพสูง และไดมาตรฐานเทียบเคียงกับ
สากล รวมทั้งสามารถทดแทนการนำเขาและจำหนาย
ในตางประเทศ
แผนงาน Flagship “เร งพั ฒ นาการผลิ ตและการ
สงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง ใหไทยเปน
ผู  น ำของโลก โดยเพิ ่ ม มู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ และ
ประเทศที่สั่งซื้อ” เสนอใหเพิ่มคำวา “เกษตรแปร
รูป อาหารคุณคาสูงและมูลคาสูง”

ประเด็นใน BCG ที่หายไปคือ การรักษาและการ
เพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เสนอใหมี Key
Word นี้ในยุทธศาสตรที่ 1

ประเด็น “เกษตรแปรรูป อาหารคุณคาสูงและมูลคา
สู ง ” ในแผนงาน P2 (S1) พั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BioCircular-Green Economy: BCG) ในดานเกษตรและ
อาหารใหเปนระบบเศรษฐกิจมูลคาสูง มีความยั่งยืน
และเพิ ่ ม รายได ข องประเทศ และระบุ ใ น KR4 P2:
สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปมูลคาสูงหรือ
อาหารแปรรูปมูลคาสูงตอมูลคารวมของ ผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูปหรืออาหารแปรรูป (เพิ่มขึ้นรอยละ 10
ภายในป 2570)

แนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพเปนแนวคิดหลัก
ของการขับเคลื่อน BCG ซึ่งจะเปนแนวคิดสำคั ญใน
การขั บ เคลื ่ อ นแผนงาน BCG ทั ้ ง 4 แผนงาน และ
แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนแนวคิด
หลักในการดำเนินงานของแผนงานภายใตยุทธศาสตร
ที ่ 2 การยกระดั บ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล อ ม ให ม ี ก าร
พัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแกไขปญหาทาทายและ
ปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย
ใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
Flagship ในแผนดาน ววน. ยังขาดเรื่องเศรษฐกิจ รอหารือ
ฐานรากและการลดความเหลื่อมล้ำ เปนประเด็นที่
ควรมุงเนนในสถานการณปจจุบันของประเทศไทย
ที ่ เ ป น โจทย ใหญที ่มี ผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เสนอใหบรรจุประเด็นนี้เขาไป
ใหมใน Flagship ของแผนดาน ววน.
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ประเด็นความเหลื่อมล้ำและเศรษฐกิจฐานรากจาก
ขอเสนอของ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย เสนอให
ดึง แผนงานที่ 3 “ความยากจน” และแผนงานที่ 4
“เศรษฐกิจฐานราก” ของยุทธศาสตรที่ 2 เสนอให
ย า ยสองแผนงานนี ้ ม าเป น แผนงาน Flagship
“เศรษฐกิจฐานรากและการลดความเหลื่อมล้ำ” จะ
ทำใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ประเด็นการสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก
เสนอใหเพิ่มเติม Keyword “การเพิ่มความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิ จ ฐานราก” ในเป า ประสงค ข อง
ยุทธศาสตรที่ 2

การปรับแกในเลมแผนดาน ววน. 2566-2570
รอหารือ

เป า ประสงค (Objective) ของยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 2
สั ง คมไทยมี ก ารพั ฒ นาอย า งยั ่ ง ยื น และเป น สั ง คม
คุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางสุขภาพ มี
ความพรอมในการเปนสังคมสูงวัย และความพรอมใน
การรองรับ ภั ย รู ป แบบใหม ไ ด อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ยกระดั บ การจั ด การทรั พ ยากรและการเป น สั ง คม
คาร บอนต่ำ มี การกระจายความเจริ ญของเมื องและ
ชนบทมากขึ้น เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น
พื้นที่มีสมรรถนะสามารถแกปญหาทาทายและปรับตัว
ได ท ั น ต อพลวั ตการเปลี ่ ย นแปลงของโลก โดยการ
ประยุกตใชผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เสนอปรั บ แก ย ุ ท ธศาสตร ท ี ่ 2 แผนงานที ่ 15 รอหารือ
“พัฒนานโยบายและตนแบบเพื่อสรางสังคมไทยไร
ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพสาธารณะในการดำรงชี ว ิ ต โดยใช การวิ จั ย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เสนอเพิ่มเติมขอความ
“ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะ” และแกไขแผนงาน
ยอยที่ 28 ใหสอดคลองกัน
ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 19 “พัฒนาเทคโนโลยี รอหารือ
และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแหงอนาคตและ
บริการแหงอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ”
เสนอให เ พิ ่ มอุ ตสาหกรรมป องกั น ประเทศไปอี ก
หนึ่งอุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรมที่จะสรางองค
ความรูจำนวนมาก และสามารถนำเทคโนโลยีไปตอยอด
ในอนาคต
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
ตามที่ประชุมสภานโยบายฯ เสนอใหเพิ่มคำวา “เกษตรแปรรูป อาหารคุณคาสูง และมูลคาสูง” ใน
แผนงาน Flagship เรื่อง เรงพัฒนาการผลิตและการสงออกอาหารและผลไมไทยคุณคาสูง ใหไทยเปนผูนำของ
โลก โดยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ ควรเพิ่มเปน “เกษตร เกษตรแปรรูป อาหารคุณคาสูง
และมูลคาสูง” เพื่อใหครอบคลุมภาคการเกษตร ทั้งนี้ ขอใหคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดาน ววน. และกรอบ
วงเงิ น งบประมาณ พิ จ ารณาความเหมาะสมตอไป โดยการปรับ ขอความควรเนนการนำผลงานวิจ ัย และ
นวัตกรรม ดานการเกษตรไปสูการใชประโยชน ทั้งนี้ ประธาน กสว. มีขอสังเกตวา การระบุคำวา “เกษตร”
อาจทำใหเนนที่ตนทางมากกวาปลายทาง

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 1.3

การพิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. .…

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. ใหขอมูลวา วันที่ 17 กันยายน 2564 ไดมีการประชุม
ร ว มกั น ของรั ฐ สภา ครั ้ งที ่ 7 (สมั ย สามั ญ ประจำป ครั้ ง ที ่ห นึ่ ง ) ซึ่งในขณะนี ้ อ ยู ร ะหว างการพิจ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .…

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4

ความกาวหนาในการจัดทำรางพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. ใหขอมูลวา สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ซึ่งมีหนาที่
ในการกำหนดมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย ไดนำสงรางพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....
เสนอไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรียบรอยแลว โดยขั้นตอน
ถัดไปจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2.1

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564

นางอภิรดี ยิ้มละมัย รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร นำเสนอรางรายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2564 ตอที่ประชุม
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยแกไขหนา 20 มติที่ประชุมขอ 1 เปน “เห็นชอบการ

เสนอคำขอรั บ งบประมาณเพิ ่ มเติ มโปรแกรม 17 การแกป ญ หาวิกฤตของประเทศ เพื่อ
ดำเนินการ “แผนงานการวิจัยเพื่อแกปญหาเรงดวนจากการระบาดโรคในสัตวเศรษฐกิ จที่
สำคัญ กรณีโรคลัมปสกิน” โดย สวก. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564”

ระเบียบวาระที่ 2.2

รับรองรายงานการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

นางอภิรดี ยิ้มละมัย รองผูอำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองคกร นำเสนอรางรายงานการประชุม
คณะกรรมการส งเสริมวิ ทยาศาสตร วิ จ ั ย และนวัตกรรม (กสว.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวัน ที่ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตอที่ประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ระเบี ย บวาระที ่ 4.3 เรื ่ อ ง “หลั ก การบริ ห ารจั ด การงบประมาณเพื ่ อ สนั บ สนุ น งานมู ล ฐาน
(Fundamental Fund, FF) ที่จัดสรรผานกองทุ นส งเสริ ม ววน. สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566” มติที่
ประชุม ขอ 2 ไมจำเปนตองเพิ่มเติมขอความวา “หารือกับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อใหถูกตองตามหลักการบริหารงบประมาณกอนเสนอตอคณะทำงานดานการใชจายงบประมาณ
ของทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)” ตามที่กรรมการเสนอขอแกไข เนื่องจากการบริหาร
จัดการงบประมาณกองทุนสงเสริม ววน. ควรแยกระหวางการบริหารราชการซึ่งผานรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อว. และปลัดกระทรวง อว. กับการบริหารงบประมาณกองทุนสงเสริม ววน. โดย กสว. เสนอเรื่องต อสภา
นโยบายฯ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง อว. เปนรองประธานสภานโยบายฯ และปลัดกระทรวง อว. เปน
เลขานุการสภานโยบายฯ ในทางปฏิบัติจะตองมีการหารือปลัดกระทรวง อว. อยูกอนแลว
2. ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง “แผนปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณ และวงเงินงบประมาณรายจาย
ของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565” มติที่ประชุม ไมควร
ระบุขอ 4 วา “ให สกสว. จัดเกณฑในการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิจ
(ORG) และเสนอ กสว. พิจารณาตอไป” และขอ 5 “ให สกสว. จัดทำกลไกและกระบวนการพิจารณาในการที่
สกสว. จะยื่นขอการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) จากกองทุนสงเสริม
ววน. และเสนอ กสว. พิจารณาตอไป” ตามที่กรรมการขอแกไข เนื่องจากที่ประชุมไดใหไวเปนความเห็นและ
ขอเสนอแนะแลว

มติที่ประชุม
ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้
1. หนา 8 ความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ขอ 7 แกไขเปน “หลักการสนับสนุนงาน
เชิ งกลยุ ทธ (Strategic Fund) ครอบคลุ มไปจนถึง การขับ เคลื ่ อนการนำผลงานวิ จ ัย และนวั ต กรรมไปใช
ประโยชนแลว ดังนั้นจึงไมควรแยกงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนออกมา แต
ควรพิจารณากลไกการใชงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนดังกลาว”

- 10 2. หนา 9 มติที่ประชุม ขอ 2 แกไขเปน “เห็นชอบสัดสวนงบประมาณสนับสนุนงานเชิงกลยุ ทธ
(Strategic Fund) ตองบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เปนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
งานเชิงกลยุทธประมาณรอยละ 60 และงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานประมาณรอยละ 40”
3. หนา 14 มติที่ประชุม ขอ 2 ใหใชขอความ ดังนี้ “มอบหมายให สกสว. จัดทำหลักเกณฑและคูมือที่
เกี่ยวของ เสนอตอคณะทำงานดานการใชจ ายงบประมาณของทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental
Fund) เพื่อพิจารณาในรายละเอียดกอนเสนอตอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของตอไป”
4. หนา 23 ความเห็นและขอเสนอแนะ ขอ 9 แกไขเปน “ในกรณีที่ สกสว. เสนอขอรับงบประมาณ
โครงการหรือกิจกรรมที่ใชงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจ/พันธกิ จ
(ORG : Operational Research Grants) จากกองทุ น ส งเสริ ม ววน. ควรแสดงรายละเอีย ดโครงการหรื อ
กิจกรรม เสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดาน ววน. และกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อพิจารณาภาพรวม
ของโครงการให มี ความชั ดเจนวาเป น กิจ กรรมของงบประมาณเพื่ อสนับ สนุน งานมูลฐาน (Fundamental
Fund) ของหน ว ยงาน หรื อ การทำงานวิ จ ั ย เชิ ง นโยบายที ่ต อบโจทย เ ปา หมายของประเทศ และควรใช
กระบวนการเดียวกับหนวยรับงบประมาณอื่น ๆ เพื่อใหเห็นภาพของ Governance ของกองทุนสงเสริม ววน.”
5. หนา 24 มติที่ประชุม ใหเพิ่มขอ 4 ดังนี้ “ให สกสว. รับความเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุมไป
ดำเนินการตอไป”
6. หน า 30 มติ ที ่ ป ระชุ ม ให เ พิ ่ มขอ 2 ดังนี้ “ทั้งนี้ รู ป แบบการบริห ารงบประมาณด านการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ขอใหทบทวนกลไกและแนวทางการบริหารงบประมาณดานการ
นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 4.6”

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1

สรุปผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจยั
และนวัตกรรม (กสว.)

รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล ผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2564 และการประชุม กสว. วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกรที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
สรุปผลการดำเนินงานตามมติการประชุม กสว. ครั้งที่ 8/2564 วันศุกรที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564
1. เรื่อง (ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. 2566- 2570 สกสว. ไดปรับแกไข
เพิ่มเติม (ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป พ.ศ. 2566-2570 ตามความเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ และไดนำ (ราง) แผนดานวิทยาศาสตร ฯ เสนอในที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
2. เรื่อง การแตงตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมและการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ สกสว. ไดเสนอประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบ
วงเงินงบประมาณ (ฉบับที่ 2) ตอประธานกรรมการ กสว. และไดลงนามในประกาศ ฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2564

- 11 3. เรื่อง การแตงตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการดานระบบการบริหารจัดการขอมูล
และฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สกสว. ไดเสนอประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานระบบการบริหารจัดการขอมูลและ ฐานขอมูลดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2) ตอ ประธานกรรมการ กสว. และไดลงนามในประกาศ ฯ แลว เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
4. เรื่อง การเสนอคำขอรับงบประมาณเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน “แผนงานการ
วิจัยเพื่อแกปญหาเรงดวนจากการระบาดโรคในสัตวเศรษฐกิจที่สำคัญ กรณีโรคลัมปสกิน” ของสำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) สกสว. ไดดำเนินการดังนี้
4.1 สกสว. ไดตรวจสอบความซ้ำซอนของแผนงานฯ ในสวนการศึกษาวิจัยเพื่อการผลิตวัคซีน
ของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ พบวา แผนงานฯ ดังกลาวไมซ้ำซอนกับสำนัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว นอกจากนี้ บุคลากรของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
กรมปศุสัตว ไดรวมเปนคณะนักวิจัยในแผนงานดังกลาวนี้ดวย ประเด็นนี้ สกสว. มีความเห็น
วา การที่มีนักวิจัยเปนบุคลากรของหนวยงาน ซึ่งทำหนาที่รับผิดชอบโดยตรง จะมีสวนชวย
ใหการนำผลการวิจัยไปตอยอดและขับเคลื่อนเพื่อใชประโยชนในทางปฏิบัติได
4.2 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา การพัฒนาวัคซี นเพื่ อ
ควบคุมและป องกันโรคลัมปส กิน เปน เรื ่ องจำเปน เพราะโรคดังกลาวเปนโรคอุ บั ติ ใหม
ประเทศไทยยังไมมีการพัฒนาวัคซีนชนิดนี้ ที่ผานมา เปนการนำเขาวัคซีนจากประเทศ
แอฟริกา โดยมีเพียง 4-5 ประเทศทั่วโลกเทานั้นที่สามารถผลิตวัคซีนชนิดนี้ได ดังนั้น เพื่อ
ความมั่นคงดานวัคซีนในประเทศในระยะยาว จึงมีความจำเปนตองมีการศึกษาวิจั ยเพื่ อ
พัฒนาวัคซีนโรคลัมปสกิน
4.3 สกสว. ได จ ั ดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 10,500,000 บาท ใหแกสำนักงานพัฒ นาการวิจ ัยการเกษตร (องคการมหาชน)
เรียบรอยแลว และจะดำเนินการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายใน ปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตอไป
5. เรื่อง (ราง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2565 สกสว. ได
ดำเนินการ ดังนี้
5.1 สกสว. ไดจัดสง (ราง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสงเสริม ววน. ประจำป
บัญชี 2565 ไปยังกรมบัญชีกลาง และบริษัท TRIS เรียบรอยแลว
5.2 สกสว. ไดเสนอประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทําและกํากับติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานกองทุน
สงเสริม ววน (ฉบับที่ 2) ตอ ประธานกรรมการ กสว. และไดลงนามในประกาศ ฯ แลว เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2564
6. เรื่อง การขออนุมัติใชแผนกลยุทธของ สกสว. (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) เปนแผนยุทธศาสตรของ
กองทุนสงเสริม ววน. พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับทบทวน เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงของกรมบัญชีกลาง โดย
สกสว. ได จ ั ด ส งแผนยุ ทธศาสตร ก องทุ น ส ง เสริม ววน. พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับ ทบทวน พ.ศ. 2565) ให
กรมบัญชีกลาง ตามกำหนดอยางนอย 30 วันกอนเริ่มปบัญชี 2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว

- 12 สรุปผลการดำเนินงานตามมติการประชุม กสว. วาระพิเศษ ครั้งที่1/2564 วันศุกรที่ 27 สิงหาคม
พ.ศ.2564
1. เรื่อง (ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการเรงรัดและ
ติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ... สกสว. ไดดำเนินการ ดังนี้
1.1 สกสว. ไดเสนอประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “(ราง)
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริ มวิ ทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการเรงรัด และ
ติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่ องซึ่ง
ไดรับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ...” ตอ ประธานกรรมการ กสว. และไดลง
นามในประกาศ ฯ แลว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
1.2 สกสว. ไดสง “(ราง) ระเบียบคณะกรรมการ สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวย
การเรงรัดและติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจากกองทุนสนั บสนุนการวิจัย พ.ศ. ...” ไปยังสำนักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอไป
2. เรื่อง กรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของกองทุนสงเสริม ววน.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.1 สกสว. อยูระหวางการเตรียมนำเสนอกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมของกองทุนสงเสริม ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
2.2 สกสว. ไดหารือการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกรอบ
วงเงินงบประมาณดาน ววน. รวมกับสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 โดย
ดานการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับคำแนะนำให
หารือกองนโยบายงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตอไป
3. เรื่อง ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ซึ่ง สกสว. อยูระหวางการเตรียมนำเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่ มุง
ผลสัมฤทธิ์ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
4. เรื่อง หลักการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF) ที่
จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน. สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566
4.1 สกสว. ไดปรับหลักการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF)
ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน. ตามความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ เรียบรอยแลว
4.2 สกสว. จั ดทำหลั กเกณฑ และคูมือที่เกี่ยวของเสนอตอคณะทำงานดานการใชจ ายงบประมาณทุน
สนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund, FF) ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2564
4.3 สกสว. เสนอหลักเกณฑและคูมือที่เกี่ยวของตอคณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณกองทุน
ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564
4.4 สกสว. เตรียมเสนอหลักเกณฑและคูมือที่เกี่ยวของเสนอตอคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ครั้งที่
7/2564 ในวันที่ 29 กันยายน 2564
5. เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนประธานกรรมการและผูแทนของ กสว. เพื่อดำรง
ตำแหนงในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

- 13 โดย สกสว. ไดเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตอที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 3/2564 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
6. เรื ่ อง แผนปฏิ บ ั ต ิ การการจั ดสรรงบประมาณและวงเงิ นงบประมาณรายจ ายของกองทุ นส งเสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สกสว. ไดพิจารณาปรับแกไขตามความเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และไดนำสงแผนปฏิบัติการกองทุนสงเสริม ววน.ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไป
ยังกรมบัญชีกลางตามกำหนดอยางนอย 30 วันกอนเริ่มปบัญชี 2565 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
7. เรื่อง กลไกการบริหารงานและการปรับงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชน สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565
7.1 สกสว. ไดนำขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาพิจารณาทบทวนกลไกและแนวทาง ซึ่งได
เสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เรียบรอยแลว
7.2 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน ไดมีการหารือ
อยางกวางขวางเพื่อทำความเขาใจกรอบภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ และไดใหขอเสนอแนะ
ตอแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใชประโยชน ประจำปงบประมาณ 2565 โดยให สกสว. ไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1) กำหนดขอบเขตการดำเนินงานดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน และ
กำหนดเปาหมายการขับเคลื่อนของ 5 ประเด็นสำคัญใหชัดเจน
2) ใหมี การทบทวนกลไกการบริห ารจัดการงบประมาณและจัดทำขอเสนอการกำหนด
คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกหนวยงานที่รับงบประมาณสวนนี้ไปดำเนินการ พรอม
ทั้งไดกำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชน ครั้งที่ 2/2564 วันศุกรที่ 17 กันยายน 2564
8. เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
8.1 ประธาน กสว. ได ล งนามในประกาศ กสว. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เรียบรอยแลว โดย
มีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ ดังนี้
1) แตงตั้ง ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ เปนที่ปรึกษาเพิ่มเติม
2) แตงตั้ง นางกนิษฐ เมืองกระจาง เปนที่ปรึกษา แทน นายสุพันธุ มงคลสุธี เนื่องจาก
นายสุพันธุ มงคลสุธี มีภาระงานคอนขางมาก
8.2 สกสว. ไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการดานการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกรที่ 17 กันยายน 2564
9. เรื่อง การยกเลิกขอบังคับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วาดวยการบริหารสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องการจัดการผลประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา พ.ศ. 2560 สกสว. ไดกำหนดเงื่อนไขการกำหนดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามพันธกิจ เพื่อจัดทำเปนรูปแบบสัญญามาตรฐานและหารือรวมกันภายใน สกสว. โดยแจงในที่
ประชุม SRI-QA ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เพื่อทราบและทำความเขาใจในแนวทางปฏิบัติรวมกัน
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ระเบียบวาระที่ 3.2 ความกาวหนาในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ และมาตรการ
สำหรับโครงการลาชาและผิดสัญญา
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา สกสว. ไดดำเนินการเกี่ยวกั บ
โครงการวิจยั ที่กำลังดำเนินการ และมาตรการสำหรับโครงการลาชาและผิดสัญญาตามมติคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 4/2564 – 7/2564 และวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
โดยมีความกาวหนาในการดำเนินการ ดังนี้
1. จำนวนโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ขอมูล ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังนี้
1.1 โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ของ สกสว. จำนวน 484 โครงการ ประกอบดวย
โครงการที่มีสถานะปกติจำนวน 28 โครงการ และโครงการที่มีสถานะลาชาและผิดสัญญา
จำนวน 456 โครงการ (โครงการลาชา จำนวน 14 โครงการ โครงการผิดสัญญา จำนวน 442
โครงการ) โดยมีโครงการวิจัยที่สงรายงานฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว อยูระหวางปดโครงการ
จำนวน 390 โครงการ และโครงการที่สิ้นสุดโครงการ จำนวน 146 โครงการ (ลดลงรอยละ
14.31 ของจำนวนโครงการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
1.2 โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (Ongoing) ของ วช. จำนวน 2,539 โครงการ โดยมีโครงการ
ที่สิ้นสุดโครงการแลว จำนวน 349 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด
ทั้งนี้ สกสว. ไดมีการประชุมคณะทำงาน สกสว. - วช. ระดับผูปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564
เพื่อหารือแนวทางแกปญหาการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม และเรงรัดการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. สกสว. รายงานความกาวหนาในการดำเนินงานโครงการลาชาและผิดสัญญาของโครงการ คปก.
และ พวอ. ดังนี้
2.1 ประธาน กสว. ไดลงนาม “(ราง) ระเบียบคณะกรรมการส งเสริมวิ ทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม วาดวยการเรงรัดและติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัย
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ...” เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2564 เรียบรอยแลว
2.2 สกสว. ไดสง “(ราง) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วา ดวย
การเรงรัดและติดตามใหมีการชดใชทุนคืนตามสัญญาสำหรับโครงการวิจัยและกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องซึ่งไดรับโอนมาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ...” ไปยังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3

แผนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจยั และ
นวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2565

นายเอนก บำรุงกิจ ผูอำนวยการกองระบบและบริหารขอมูลเชิงยุทธศาสตร ดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) นำเสนอวา การประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
วิ จ ั ย และนวัตกรรม (กสว.) ครั ้ งที ่ 5/2564 เมื่อวัน ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ป ระชุมมีมติเห็น ชอบ (รา ง)
แผนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 25642565 และขอใหสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) รับความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา
รวมถึงปรับแกไขขอความเห็นเพื่อใหสอดคลองกับแผนระดับประเทศ

- 15 วช. ไดปรับแกไข (ราง) แผนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ต กรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565 เพื ่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แผนระดั บ ประเทศ และได น ำเสนอต อ
คณะอนุกรรมการดานระบบบริหารจัดการขอมูลและฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยแผนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางด าน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2565 ประกอบดวย
1. สถานการณปจจุบันของระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ
2. แนวทางจากนโยบายยุทธศาสตรและแผนที่เกี่ยวของ
3. แผนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
พ.ศ. 2564 - 2565
4. กลไกการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศกลางดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2565
5. ระบบการติดตามและประเมินผล
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะ
ควรเรงดำเนินการรวบรวมขอมูลรายชื่อผูบริหารและผูรับผิดชอบหลักของ สอวช. สกสว. และหนวย
บริหารจัดการทุน (PMU) ที่จะเปนผูทำหนาที่ในการประสานงาน มีสิทธิการเขาถึงขอมูลและใชงานระบบขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให วช. จัดอบรมที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลดังกลาวตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให วช. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

การจัดสรรงบประมาณดาน ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหแก
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

ที่ประชุมมีมติใหถอนวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 4.2

การแตงตั้งที่ปรึกษาเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการจัดทำแผนดานวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมและการจัดกรอบวงเงินงบประมาณ

ที่ประชุมมีมติใหถอนวาระนี้
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ระเบียบวาระที่ 4.3

ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัยภายใตคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการ
อนุ ม ั ต ิ ง บประมาณด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิศิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา สกสว. ไดจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามคำรับรองเลขที่ FRB640070 ในวงเงิน 13,740,000 บาท (สิบสาม
ลานเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถวน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2564 ตอมา ผศ.ดร.อมรรัตน วงษกลม หัวหนาโครงการวิจัยยอยที่ 1 การพัฒนาศูนยวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใตชุดโครงการการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร ในแผนงานยอยโครงสรางพื้นฐาน ไดมีหนังสือลง
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง รองเรียนและขอความเปนธรรมมายัง สกสว. เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีไดดำเนิน การเปลี ่ยนชื ่อหัวหนาโครงการวิ จัยย อยที่ 1 โดยมิไดรับความยินยอมจากหั ว หนา
โครงการวิจัยเดิม
โดย สกสว. ไดพยายามติดตอประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาโดยตลอด เพื่อขอ
ขอมูลและใหหนวยงานจัดทำหนังสืออธิบายใหขอมูลขอเท็จจริง พรอมทั้งแจงแนวทางการแกไขปญหาตอกรณี
ดังกลาว แตหนวยงานไมไดจัดสงหนังสือชี้แจงใหขอมูลขอเท็จจริง และแนวทางการแกไขปญหาตอกรณี
ดังกลาว มายัง สกสว.
ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามตามขอ 13 ของคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมตั ิ
งบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดสรรเงินพัฒนา ววน.
หมวด ง. สิทธิและการยกเลิกบันทึกขอตกลง ระบุวา “ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณไมสามารถดำเนินงาน
ตามแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือใชเงินผิดวัตถุประสงคตามที่ตกลงกันไวตามแผนงานของหนวยงานขอ
ใดขอหนึ่ง หนวยรับงบประมาณจะตองดำเนินการแจงใหสำนักงานทราบเปนหนังสือโดยเร็ว สำนักงานมีสิทธิ
ระงับแผนงานชั่วคราว โดยใหอยูในดุลพินิจของ กสว. ที่จะพิจารณาสั่งระงับแผนงานหรือปรับแผนการดำเนิน
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในกรณีดังกลาวจะมีผลตอการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณของหนวยรับงบประมาณในปถัดไป”
สกสว. ไดพิจารณาแลวเห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไดดำเนินการปรับเปลี่ยนหัวหนา
โครงการโดยไมไดรับความยินยอมจากหัวหนาโครงการเดิม และการปรับเปลี่ยนชื่อหัวหนาโครงการดังกลาว
มิไดแจงตอ สกสว. ทราบ อีกทั้งหนวยงานไมชี้แจงและแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งเปนการดำเนินการไมเปนตาม
แผนงานอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส และขัดตอหลักธรรมาภิบาล จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติยกเลิก
การดำเนิ น การชุ ดโครงการการพั ฒ นาศั กยภาพดานการวิจ ัยพัฒ นานวัตกรรมและการทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอาหารภายใตแผนงานยอยโครงสรางพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี วงเงินดำเนินโครงการ จำนวน 5,600,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจาก สกสว. ไดโอนงบประมาณ
งวดที่ 1 ตามคำรับรองเลขที่ FRB640070 ใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 3,360,000 บาท
เพื ่ อเบิ กจ ายใหโ ครงการวิ จ ั ย ดั ง กล า ว จึ งเห็น ควรใหมหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุบ ลราชธานีดำเนิน การส ง คื น
งบประมาณงวดที่ 1 ของโครงการดังกลาวเขากองทุนสงเสริม ววน. ตอไป

- 17 -

มติที่ประชุม
1. อนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการวิจัยยอยที่ 1 การพัฒนาศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และชุดโครงการการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการ
ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑอาหาร ในแผนงานยอยโครงสรางพื้นฐาน โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สงคืนเงินงบประมาณงวดที่ 1 ของโครงการ จำนวน 3,360,000 บาท (สามลานสามแสนหกหมื่นบาทถวน) เขา
กองทุนสงเสริม ววน. เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไดปรับเปลี่ยนหัวหนาโครงการโดยไมไดรับความ
ยินยอมจากหัวหนาโครงการเดิม และการปรับเปลี่ยนชื่อหัวหนาโครงการดังกลาว มิไดแจงตอ สกสว. ใหทราบ
2. ให สกสว. ดำเนินการทำหนังสือแจงการยกเลิกโครงการดังกลาว และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี สงคืนเงินงบประมาณงวดที่ 1 ของโครงการ จำนวน 3,360,000 บาท (สามลานสามแสนหกหมื่น
บาทถวน) เขากองทุนสงเสริม ววน. ตอไป
3. ที่ประชุมใหการรับรองมติในเรื่องนี้ เพื่อ สกสว. จะนำไปใชดำเนินการตอไปได

ระเบียบวาระที่ 4.4

การใชเงินผิดวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและการคืน
เงินเขากองทุนสงเสริม ววน.

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิศิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. นำเสนอวา สกสว.ไดอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อการ
พัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสำหรับงบประมาณประเภท Fundamental Fund ใหแกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ตามบันทึกขอตกลงเลขที่ FRB630039/0212 ในวงเงิน 7,659,700 บาท (เจ็ดลานหกแสน
หาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 7 เดือน ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30
กั น ยายน 2563 และได ข ยายระยะเวลา 2 ครั ้ ง เป น เวลา 8 เดื อ น ถึ ง วั น ที ่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั ้ ง นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีไดดำเนินการครบกำหนดระยะเวลาตามบันทึกขอตกลง และนำสงรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงรายงานการใชจายเงินงบประมาณเทียบกับแผนพรอม
หลักฐานบัญชีธนาคารมายัง สกสว. แลว จากการตรวจสอบรายงานการใชจายเงินงบประมาณเทียบกับแผน
และบัญชีธนาคาร พบขอสังเกต คือ หนวยงานไดหักคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันรอยละ 10 ของเงินทุนวิจัยที่
ได ร ั บ ทั ้ งหมด จำนวน 765,970 บาท (เจ็ ดแสนหกหมื่น หาพัน เการอยเจ็ดสิบบาทถว น) ซึ่งหนว ยงานใช
งบประมาณไมสอดคลองกับเอกสารแนบ 2 วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและแผนการใชจายงบประมาณ
ตามบันทึกขอตกลง เขาขายการใชเงินผิดวัตถุประสงคตามที่ตกลงกันไว ซึ่งตามบันทึกขอตกลง หมวด ง สิทธิ
และการยกเลิกบันทึกขอตกลง ขอ 14 ระบุวา “ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณไมสามารถดำเนินงานตาม
แผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือใชเงินผิดวัตถุประสงคตามที่ตกลงกันไว ตามแผนงานของหนวยงานขอใด
ขอหนึ่งหนวยรับงบประมาณจะตองดำเนินการแจงใหสำนักงานทราบเปนหนังสือโดยเร็ว สำนักงานมีสิทธิระงับ
แผนงานชั่วคราวโดยใหอยู ในดุล พินิจ ของ กสว. ที่จะพิจารณาสั่งระงับแผนงานหรื อปรั บแผนการดำเนิ น
โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตามที่เห็นสมควร ซึ่งในกรณีดังกลาวจะมีผลตอการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณของหนวยรับงบประมาณในปถัดไป”
สกสว. ไดพิจารณาแลวเห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีใชงบประมาณไมสอดคลองกับเอกสาร
แนบ 2 วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและแผนการใชจายงบประมาณตามบันทึกขอตกลง เขาขายการใชเงิน
ผิดวัตถุประสงคตามที่ตกลงกันไว ซึ่งงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่จัดสรรผาน
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรณีที่จัดสรรใหหนวยงานในประเภท Fundamental Fund

- 18 ไมสามารถเบิกจายคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันรอยละ 10 เพราะตองการใหเกิดการใชงบประมาณเพื่ อ
ดำเนินการวิจัยโดยตรง อีกทั้งเพื่อใหงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเปนไปเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนสามารถผลิตผลลัพธและผลกระทบอันจะเปนกลไกสำคัญใน
การขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศอยางยั่งยืนตอไป จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ดำเนินการสงคืนเงินงบประมาณที่หักเปนคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันรอยละ 10 ของ
เงินทุนวิจัยที่ไดรับ จำนวน 765,970 บาท เขากองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป

ความเห็นและขอเสนอแนะ
ที่ประชุมมีขอสังเกตวา ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณดำเนินการไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ กสว. กำหนด
ควรพิจารณาให สกสว. แจงตอหนวยรับงบประมาณไดทันที และเสนอตอ กสว. เพื่อทราบตอไป

มติที่ประชุม
1. อนุมัติให สกสว. ทำหนังสือแจงตอมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีวา กรณีที่มหาวิทยาลัยใช
จายเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ววน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนคาธรรมเนียมอุดหนุน
สถาบันรอยละ 10 ของเงินทุนวิจัยที่ไดรับ จัดเปนการใชเงินผิดประเภท ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ กสว.
กำหนด และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สงคืนเงินคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันรอยละ 10 ของเงินทุน
วิจัยที่ไดรับ จำนวน 765,970 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหาพันเการอยเจ็ดสิบบาทถวน) เขากองทุนสงเสริม ววน.
ตอไป
2. ที่ประชุมใหการรับรองมติในเรื่องนี้ เพื่อ สกสว. จะนำไปใชดำเนินการตอไปได

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบและขอความคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 5.1

ความก า วหน า ในการจั ด ทำ (ร า ง) หลั ก เกณฑ ค ณะกรรมการส ง เสริ ม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรม วา ดวยวิธีก ารใชจา ยงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) สำหรับหนวยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ... และ (ราง) คูมือการบริหารจัดการงบประมาณ
กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รักษาการผูอำนวยการกลุมภารกิจการพัฒนา ววน. ดานกำลังคนและสถาบัน
ความรู นำเสนอวา สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในการ
ประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2564 โดย กสว. ไดเห็นชอบ “หลักการบริหาร
จัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF) ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน.”
เพื่อจัดทำหลักเกณฑและคูมือที่เกี่ยวของเสนอตอคณะทำงานดานการใชจายงบประมาณทุนสนับสนุนงาน
พื ้ น ฐาน (Fundamental Fund) และให น ำหลั ก เกณฑ ก ารใช จ  า ยงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุน งานมูล ฐาน
(Fundamental Fund) ที ่ จ ั ดสรรผ า นกองทุน สง เสริม ววน. เสนอตอคณะอนุ กรรมการด านการเงิ น และ
งบประมาณกองทุน และเสนอตอคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย พิจารณารายละเอียดกอนเสนอตอ กสว. เพื่อ
พิจารณาตอไป

- 19 สกสว. จึงไดจัดทำ (ราง) หลักเกณฑ กสว. วาดวยวิธีการใชจายงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน
(Fundamental Fund) สำหรับหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... และ (ราง) คูมือการบริหาร
จัดการงบประมาณกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental
Fund) เสนอตอคณะทำงานดานการใชจายงบประมาณทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) เมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งคณะทำงานดานการใชจายงบประมาณฯ ไดหารือและปรับเนื้อหาบางส ว นใน
ประเด็นคาใชจายในหมวดงบประมาณตาง ๆ ใน (ราง) หลักเกณฑวิธีการใชจายงบประมาณฯ ดังนี้
1. เสนอปรับ “โครงการ” เปน “แผนงาน/โครงการ”
2. ทบทวนการเปดบัญชีธนาคารของหนวยรับงบประมาณ เสนอใหไมตองเปดบัญชีใหมทุกป
3. พิจารณาปรับหมวดคาจางใหชัดเจนมากขึ้น โดยระบุวา “ไมสามารถจางบุคลากรประจําของหนวย
รับงบประมาณนั้นได”
4. ใหตรวจสอบกับกรมบัญชีกลางในประเด็นการกำหนดอัตราคาจางในกรณีวุฒิการศึกษาต่ำกวา
ปริญญาตรี/ปวช./ปวส. และกำหนดอัตราคาจางเปนรายวัน
5. เสนอใหรวมคาซอมแซมครุภัณฑและสอบเทียบเครื่องมือแลว ในหมวดคาครุภัณฑและกํ าหนด
งบประมาณรวมไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณรวมที่หนวยรับงบประมาณไดรับ
6. ใหศึกษากรณีการจัดซื้อครุภัณฑและกรรมสิทธิ์ครุภัณฑของหนวยงานภาคเอกชนหรือมูลนิธิและ
องคกรการกุศลที่ไมแสวงหาผลกำไร
7. เสนอใหการพิจารณาปรับรายละเอียดงบประมาณ ใหเปนหนาที่ของหัวหนาหนวยรับงบประมาณ
และแจงให สกสว. ทราบ
8. เสนอใหพิจารณาประเด็นดอกเบี้ยและผลประโยชนอื่นไมตองสงคืนกองทุนฯ โดยพิจารณาแยกกับ
ประเด็นการคืนเงินอุดหนุนคงเหลือของหนวยรับงบประมาณ
9. เสนอใหพิจารณาการยกเลิกโครงการ กรณีมีโครงการใหมมาทดแทน ใหหนวยงานสามารถขอ
อนุมตั ิใชงบประมาณสวนนี้สนับสนุนโครงการดังกลาวได โดยแจง สกสว. ทราบ
โดยมีขอเสนอแนะตอ (ราง) คูมือการบริหารจัดการงบประมาณฯ ประกอบดวย 4 บท ดังนี้
1. หลักการของงบประมาณกองทุน ววน. เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เสนอให
นํานโยบายในทุกหมวดของ (ราง) หลักเกณฑวิธีการใชจายงบประมาณ FF มาบรรจุลงในคูมือดังกลาวฯ
2. หลักการและวิธีการกําหนดคาใชจายและหมวดงบประมาณกองทุน ววน. เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน
(Fundamental Fund-FF) เสนอใหนําอัตราคาใชจายตางๆ จาก (ราง) หลักเกณฑวิธีการใชจายงบประมาณ
FF มาบรรจุลงในคูมือดังกลาวฯ
3. แนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการบริ ห ารงบประมาณเพื ่ อ สนั บ สนุ น งานมู ล ฐาน (Fundamental Fund-FF)
ระหวางป เสนอใหปรับรายละเอีย ดในสวนของการบริหารโครงการและการขยายเวลาการดํ าเนิน งานให
สอดคลองกับ (ราง) หลักเกณฑวิธีการใชจายงบประมาณ FF
4. แนวทางการติดตามประเมินผลของหนวยรับงบประมาณ ไมมีขอเสนอแนะ
โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 สกสว. ไดนำ (ราง) หลักเกณฑ กสว. วาดวยวิธีการใชจายงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนงานมูลฐานสำหรับหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... เสนอตอคณะอนุกรรมการดาน
การเงินและงบประมาณกองทุน ซึ่งคณะอนุ กรรมการดานการเงิ นฯ ไดใหความเห็น และข อเสนอแนะต อ
หลักเกณฑการเบิกจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงาน
มูลฐาน ใหใชจายงบประมาณเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้

- 20 1. หนวยงานที่เปนสวนงานราชการ ใหดำเนินการเบิกจายตามระเบียบวิธีการงบประมาณแผนดินและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. หนวยงานที่เปนหนวยงานของรัฐที่มิใชสวนราชการ ใหดำเนินการเบิกจายตามระเบียบปฏิบัติของ
หนวยรับงบประมาณ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. หน ว ยงานที ่ เ ป น หน ว ยงานภาคเอกชนหรื อ มูล นิธ ิ แ ละองค ก รการกุ ศ ลที ่ไ ม แ สวงหาผลกำไร
ใหดำเนินการเบิกจายตามหลักเกณฑของกองทุนและกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. ใหขอมูลเพิ่มเติมวา งบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน
(Fundamental Fund) ที ่ กองทุ น ส งเสริ ม ววน. ทำหนาที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการทำวิจ ัย และ
นวัตกรรม เพื่อทดแทนงบประมาณแผนดินในหมวดคาใชจายเพื่อการทำวิจัยอันนำไปสูการสรางความเขมแข็ง
ของหนวยงานตามพันธกิจ ตองดำเนินการโดยบุคลากรภายในหนวยงานนั้น ๆ

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรแยกระหวางแผนงานและโครงการ แทนการระบุวา “แผนงาน/โครงการ” เนื่องจากแผนงาน
และโครงการจะไมไดอยูในระดับเดียวกัน หากระบุวาแผนงานหรือโครงการ จะทำใหบางหนวยงานเสนอ
รายละเอียดเฉพาะในสวนแผนงานที่เปนภาพกวาง และไมชัดเจนได ดังนั้น จึงควรใหหนวยรับงบประมาณ
แสดงรายละเอียดในระดับโครงการ เพื่อให สกสว. สามารถวิเคราะหรายละเอียดโครงการไดอยางชัดเจนวา
หนวยงานนั้น ๆ สามารถดำเนินการตอบสนองตอพันธกิจได ทั้งนี้ หาก สกสว. ตองการใหหนวยรับงบประมาณ
แสดงถึ งเป าหมาย และวั ตถุ ป ระสงค ในภาพรวมของหน ว ยงาน ควรใหห น ว ยรับ งบประมาณระบุ OKRs
ภาพรวมของหนวยงาน ซึ่งใชงบประมาณในสวนของทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ที่มีการ
จัดกลุมของโครงการเปนแผนงาน
2. ตามที่ระบุว า “การพิ จารณาปรับรายละเอีย ดงบประมาณใหเปนหนาที่ของหัว หนาหนว ยรั บ
งบประมาณ” ไมควรรวมถึงการปรับงบประมาณในหมวดคาตอบแทนและหมวดครุภัณฑ โดยในหมวดครุภัณฑ
ควรมีการเบิกจายตามจริง หากมีงบประมาณเหลือควรสงคืนเขากองทุนสงเสริม ววน. ตอไป ทั้งนี้ ขอให สกสว.
นำประเด็นดังกลาวหารือคณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณกองทุนตอไป
3. ควรพิจารณาในกรณีที่กำหนดอัตราคาจางเปนรายวัน ใหถูกตองตามหลักการตอไป
4. ควรพิจารณาคำจำกัดความของ “หนวยงานรับงบประมาณ” เนื่องจากหากหนวยรับงบประมาณที่
เปนสวนราชการ เมื่อมีเงินคงเหลือและดอกเบี้ยจะตองสงคืนเขากองทุนสงเสริม ววน. ตามมาตรา 61 แหง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. กองทุนสงเสริม ววน. มีหนาที่กำหนดทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมใหสำนักงบประมาณซึ่งตอง
สอดคลองกับแผนและตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ การเบิกจายเงินงบประมาณตองสอดคลองกับระเบียบ
การใชเงินงบประมาณดวย
6. ให สกสว. หารือหรือตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบของการใชจายเงินงบประมาณเพื่อให
ถูกตองตามหลักการ โดยขั้นตอนตอไป ให สกสว. นำหลักเกณฑการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุน
งานมูลฐาน (Fundamental Fund, FF) ที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริม ววน. เสนอตอคณะอนุกรรมการดาน
กฎหมาย เพื่อพิจารณาตอไป
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โครงรางรายงานสถานการณดาน ววน. ประจำป พ.ศ. 2564

ดร.อติชาต พฤฒิกัลป ที่ปรึกษา สกสว. นำเสนอวา ตามมาตรา 44 (2) แหงพระราชบัญญัติ ส ภา
นโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมแห ง ชาติ พ.ศ. 2562 กำหนดให ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีอำนาจหนาที่ศึกษาวิเคราะหสถานการณ
ภาพรวมในดานการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อนำเสนอตอสภานโยบายฯ ในการ
กำหนดนโยบายยุทธศาสตรและแผนรวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตป พ.ศ. 2563 สกสว. ไดดำเนินการศึกษาวิเคราะหสถานการณภาพรวมในดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวั ตกรรมของประเทศไทย เพื่ อให บรรลุ เป าหมายในการสนั บสนุ นการกำหนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร และแผนด าน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และไดจัดทำโครงรางรายงานสถานการณ ววน. ป พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบดวย
สถานการณ ววน. แนวโนมในการพัฒนาดาน ววน. ของโลกและประเทศไทย ความกาวหนาของระบบ ววน. ของประเทศไทย
รวมทั้งความทาทายและจุดมุงเนนดาน ววน. เพื่อนำไปเผยแพรตอหนวยงานในระบบ ววน. และประชาคมวิจัยตอไป
โดยโครงรางรายงานสถานการณ ววน. ป พ.ศ. 2564 แบงออกเปน 3 สวน 6 บท ดังนี้
1. สวนอดีตและปจจุบัน (ภาพรวมประเทศ) ประกอบดวย
บทที่ 1 ภาพรวมสถานการณ
บทที่ 2 ความกาวหนาและประเด็นสำคัญของ ววน. ของไทยในปจจุบัน
2. อดีตและปจจุบัน (มุมมองเชิงระบบ)
บทที่ 3 องคประกอบสำคัญของ ระบบ ววน.
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล
3. อนาคตอันใกล (มุมมองเชิงระบบ)
บทที่ 5 ประเด็นมุงเนนความสำคัญดาน ววน. ในอนาคตและขอเสนอแนะ
บทที่ 6 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเติมประเด็นดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ความสามารถระบบเทคโนโลยีฐาน และ
องคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาเฉพาะดาน เปนตน เพื่อใหครอบคลุมการดำเนินงานดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ทั้งหมด
2. การรายงานสถานการณ ด าน ววน. ควรมีขอมู ล ของภาคเอกชนดวย โดยเฉพาะประเด็น เรื่ อง
งบประมาณดานการลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม จำนวนของหนวยงานของภาคเอกชนที่มีหนวยวิจัยและ
พัฒนา และจำนวนบุคลากรของภาคเอกชนที่ทำวิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำใหเห็นภาพรวมดาน ววน. ของ
ประเทศไทยทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน
3. ควรพิ จ ารณากระบวนการเก็ บ ขอมูล จากภาคเอกชน เพื่อใหไดขอมูล สถานการณดาน ววน.
ภาพรวมของทั้งประเทศ เนื่องจากที่ผานมา เปนการเก็บขอมูลดาน ววน. เชิงสถิติดวยการสุมเก็บตัวอยาง ซึ่ง
ไดรับขอมูลที่ไมครบถวนนัก โดย ประธาน กสว. และ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป กลาววา เดิมหนวยงานที่ทำหนาที่
ในการเก็บขอมูลดาน ววน. ของภาครัฐ เปนหนาที่ของสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สวนการเก็บขอมูลของ
ภาคเอกชนเปนหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
(สวทน.) ซึ่งเมื่อมีการปฏิรูปหนวยงานในระบบ ววน. ทำให วช. ทำหนาที่ในการเก็บขอมูลเชิงสถิติดาน ววน.

- 22 ทั้งของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สวน กสว. มีหนาที่ในการพิจารณาภาพรวมของสถานการณ ววน.
โดยมี สกสว. ชวยดำเนินการ
4. ควรมีหนวยงานหลักที่ทำหนาที่เก็บขอมูลในรูปแบบ Primary Data อยางตอเนื่องทุกป เพื่อทำให
เห็นขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงในแตละป และสามารถนำมาวิเคราะหเปรียบเทียบผลลัพธและเปาหมายหลักที่
ตองการไดชัดเจน
5. ควรเพิ ่ มเติ มเรื ่ องการวิ จ ั ย และนวัต กรรมด านสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิล ปกรรมศาสตร
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสุนทรียภาพและความคิดสรางสรรคดานศิลปกรรมศาสตร ทั้งนี้ ขอใหหารือรวมกับ
ศ.ดร.ณัชชา พันธุเจริญ และผูอำนวยการ สกสว ตอไป
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การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการส ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

นางอภิ ร ดี ยิ ้ ม ละมั ย รองผู  อ ำนวยการสำนั ก บริ ห ารและพั ฒ นาองค ก ร นำเสนอว า สำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ไดจัดทำแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินองคกรตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒ นา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยกำหนดการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ แบบรายคณะและแบบรายบุคคล ดังนี้
1. การประเมินตนเองแบบรายคณะ ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- การทำหนาที่ของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธกับฝายบริหาร
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝายเลขานุการ
2. การประเมินตนเองแบบรายบุคคล ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
- ความโดดเดนในความรูความสามารถ
- ความเปนอิสระ
- ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ
- ความเอาใจใสตอหนาที่และความรับผิดชอบ
- การปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. กลาวเพิ่มเติมวา การจัดทำแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ฯ เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี โดย สกสว. ไดพิจารณาปรับ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. เพื่อใหเหมาะสมกับการประเมินของ กสว. โดยจะ
นำสงให กสว. ดำเนินการประเมินในลำดับตอไป
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การดำเนินงานดานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
การเบิกจายงบประมาณดาน ววน. จากกองทุนสงเสริม ววน.

ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ ประธาน กสว. นำเสนอวา การจัดสรรงบประมาณดาน ววน. ใหแก
หนวยรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดำเนินการระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2564 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนสงเสริม ววน. ไดรับการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณ 14,176.00 ลานบาท ซึ่งสำนักงบประมาณจะจัดสรร
งบประมาณงวดที่ 1 ใหแกกองทุนสงเสริม ววน. ประมาณรอยละ 50 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุน
สงเสริม ววน. ไดเบิกจายงบประมาณงวดที่ 1 ใหแกหนวยรับงบประมาณรอยละ 60 เพื่อใหเกิดความสะดวก
และคลองตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งกองทุนสงเสริม ววน. เบิกจายงบประมาณงวดที่ 1 มากกวางบประมาณที่
ไดรับจากสำนักงบประมาณ
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบขอมูลจากระบบขอมูลสารสนเทศกลาง พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงานที่ไดรับงบประมาณทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จำนวน 179 หนวยงาน แตมี
การนำสงรายงานความกาวหนาเขาในระบบเพียง 81 หนวยงาน และบางหนวยงานนำสงรายงานความกาวหนา
ไมครบทุกโครงการ ซึ่ง สกสว. ไดดำเนินการเบิกจายงบประมาณไปยังหนวยงานครบถวนตามคำรับรอง โดย
ตามหลักการในกรณีที่หนวยงานยังไมไดนำสงรายงานความกาวหนา หรือรายงานฉบับสมบูรณ กองทุนสงเสริม
ววน. ไมควรเบิกจายงบประมาณในงวดถัดไป หากหนวยรับงบประมาณไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาการดำเนิ น การที ่ กำหนด จะตองแจงตอ สกสว. เพื่อขอพิจ ารณาขยายระยะเวลาการ
ดำเนินการ
ดังนั้น เพื่อทำใหการบริหารงบประมาณกองทุนสงเสริม ววน. มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามขอมูล
ผลผลิตและผลลัพธจากการใชงบประมาณดาน ววน. จากกองทุนสงเสริม ววน. จึงเสนอให สกสว. พิจารณา
การเบิกจายงบประมาณรอยละ 10 ในงวดที่ 3 ใหแกหนวยงานหลังจากที่หนวยงานนั้น ๆ นำสงรายงานฉบับ
สมบูรณเขาในระบบสารสนเทศ เรียบรอยแลว หากหนวยงานใดไมสงรายงานฉบับสมบูรณ จะไมใหเบิกจาย
งบประมาณรอยละ 10 นี้ โดยตามขอเสนอดังกลาวจึงขอรับความเห็นและขอเสนอแนะของ กสว. เพื่อเปนแนว
ทางการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการด า นการเงิน และการติดตามผลผลิ ตของกองทุ น ส งเสริ ม ววน. ที ่ มี
ประสิทธิภาพตอไป
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ รองผูอำนวยการ สกสว. ใหขอมูลเพิ่มเติมวา การเบิกจายงบประมาณของ
กองทุนสงเสริม ววน. ใหหนวยรับงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบงออกเปน 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1
จำนวนรอยละ 60 ของเงินอุดหนุน จายภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงนามในคำรับรอง งวดที่ 2 จำนวนไมเกิน
รอยละ 30 ของเงินอุดหนุน จายเมื่อ สกสว. ไดรับรายงานความกาวหนาการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ววน.
และรายงานการใชจายเงินอุดหนุน รวมถึงหนวยรับงบประมาณเบิกจายเงินใหโครงการแลว ไมนอยกวารอยละ
50 ของเงินอุดหนุนที่ไดรับในงวดที่ 1 โดยบันทึกลงในระบบสารสนเทศที่สำนักงานกำหนด ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว ซึ่งที่ผานมาเกือบรอยละ 70 - 80 ของหนวยรับงบประมาณทั้งหมด มีการนำสงผลงานไมนอยกวา
รอยละ 50 และงวดที่ 3 จำนวนไมเกินรอยละ 10 ของเงินอุดหนุน เบิกจายในไตรมาสที่ 4 ซึ่งในคำรับรองไมได
กำหนดเงื่อนไขการเบิกจาย
โดยป จ จุ บ ั น สกสว. ได เ บิ ก จ า ยงบประมาณทุ น สนั บ สนุ น เชิ ง กลยุ ท ธ (Strategic Fund) และ
งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหแกหนวยรับ
งบประมาณทั้งหมดแลว ตามแผนการเบิกจายงบประมาณที่ กสว. ไดอนุมัติไว
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ที่ประชุมมีขอสังเกตวา เนื่องจากเดิมกองทุนสงเสริม ววน. เบิกจายงบประมาณใหแกหนวยรับ
งบประมาณ ซึ่งหนวยรับงบประมาณจะมีการเบิกจายงบประมาณตามงวดและติดตามความกาวหนาจาก
โครงการวิจัยอยูแลว หาก สกสว. จะกันงบประมาณสวนหนึ่งไวที่กองทุนสงเสริม ววน. เพื่อติดตามรายงาน
ความกาวหนาจากหนวยรับงบประมาณ จะเปนการเพิ่มภาระหรือไม โดยประธาน กสว. กลาววา งบประมาณที่
กันไวในกองทุนสงเสริม ววน. รอยละ 10 จะเบิกจายแบบมีเงื่อนไขวา ใหหนวยรับงบประมาณสงรายงานฉบับ
สมบูรณมายังกองทุนสงเสริม ววน. กอน ซึ่งงบประมาณที่กองทุนเบิกจายรอยละ 90 เปนวงเงินที่ใหหนวยรับ
งบประมาณมีความคลองตัวในการดำเนินการได
2. ที่ประชุมมีขอสังเกตวา ในกรณีของงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
เปนงบประมาณสำหรับการทำวิจัยทั้งหมด ไมมีงบประมาณหมวดคาตอบแทน การกันงบประมาณรอยละ 10
อาจสงผลกระทบตอการทำงานวิจัยหรือไม ควรพิจารณากระบวนการที่เหมาะสมตอไป
3. ควรพิจารณาจัดทำบัญชีรายชื่อนักวิจัยที่ไมนำสงรายงานฉบับสมบูรณของทุนสนับสนุนงาน
มูลฐาน (Fundamental Fund) เปนรายบุคคลและกำหนดวานักวิจัยเหลานั้นจะไมสามารถรับงบประมาณ
สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ในชวงเวลาหนึ่ง โดย ประธาน กสว. กลาววา งบประมาณที่
กองทุนสงเสริม ววน. จัดสรร ไมไดใหเปนรายบุคคล แต สกสว. จัดสรรไปยังหนวยรับงบประมาณรอยละ 100
ซึ่งมหาวิทยาลัยไมไดเบิกจายใหนักวิจัยรอยละ 100 จะมีการเบิกจายใหนักวิจัยเปนงวดเชนกัน หากหนวยงานมี
การขยายเวลามายัง สกสว. ไมควรเบิกจายงบประมาณในสวนนี้ใหหนวยรับงบประมาณ เพื่อใหกองทุนมี
แนวทางในการเบิกจายงบประมาณที่ดีตอไป
4. การเบิกจายงบประมาณใหแกหนวยรับงบประมาณ ควรดำเนินการตามสัญญาการรับทุนวิจัยเปน
หลัก ซึ่งปกติการทำสัญญาของทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน จะจายงบประมาณครบรอยละ 100 เมื่อ
ดำเนินการเสร็จสิ้น และสงรายงานผลงานการวิจัยฉบับสมบูรณมายังหนวยจัดสรรงบประมาณ หรือกองทุนแลว
ซึ ่ งควรพิ จ ารณาปรั บ แก ไขคำรั บ รองหรื อสัญ ญาในปงบประมาณตอ ไป โดยกำหนดเงื่อนไขการเบิกจ า ย
งบประมาณใหแกหนวยรับงบประมาณงวดสุดทายรอยละ 10 เมื่อหนวยงานนำสงรายงานฉบับสมบูรณมายัง
สกสว. เรียบรอยแลว โดย ประธาน กสว. กลาววา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สกสว. ดำเนินการเบิกจาย
งบประมาณตามที่ ร ะบุ ไวในคำรั บรอง ซึ่งคำรับรองไม ไดร ะบุเ งื ่อนไขการเบิกจายงบประมาณร อยละ 10
หลังจากที่หนวยงานสงรายงานฉบับสมบูรณมายัง สกสว. แลว
5. ควรพิจารณากันงบประมาณไวสำหรับการประกันผลงาน ในลักษณะเดียวกันกับการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวนงานราชการ ซึ่งตองมีการสงรายงานฉบับสมบูรณกอน จึงจะเบิกจายเงินประกันผลงาน เพื่อทำให
การบริหารจัดการเงินงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ และใหหนวยรับงบประมาณสงรายงานฉบับสมบูรณ
กลับมายัง สกสว. ทั้งนี้ หากมีการหักงบประมาณในสวนนี้ หนวยรับงบประมาณควรใชงบประมาณบริ หาร
จัดการของหนวยงานแทนการหักงบประมาณหมวดคาจาง/คาตอบแทนของผูชวยวิจัยหรือนักศึกษา
6. หากกำหนดเงื่อนไขการเบิกจายงบประมาณงวดสุดทายรอยละ 10 ไวที่กองทุนสงเสริม ววน. เมื่อ
หนวยรับงบประมาณสงรายงานฉบับสมบูรณแลว ควรประสานไปยังมหาวิทยาลัยวางบประมาณสวนนี้ไมควร
เปนงบประมาณในหมวดคาจาง/คาตอบแทนของผูชวยวิจัยหรือนักศึกษา แตควรเปนงบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย และเมื่อมหาวิทยาลัยนำสงผลงานมายังกองทุนแลว กองทุนจะจายงบประมาณในสวนนี้ใหแก
มหาวิทยาลัยตอไป
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ประเภท ควรศึกษาขอมูลอยางละเอียดถี่ถวนกอนดำเนินการ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบจนหนวยรับงบประมาณ
ไมสามารถทำงานวิจัยได และเกิดการผลักภาระไปที่นักวิจัย
8. สกสว. ควรตรวจสอบข อมู ล ว า เมื ่ อมหาวิ ทยาลั ย ได ร ั บ งบประมาณสนั บ สนุ น งานมู ล ฐาน
(Fundamental Fund) จากกองทุนสงเสริม ววน. แลว มหาวิทยาลัยไดทำสัญญารับทุนกับนักวิจัยตอหรือไม และ
ในสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัยระบุเงื่ อนไขในการเบิกจายครบร อยละ 100 หรือระบุเงื่อนไขโดยมีการกั น
งบประมาณสวนหนึ่งไวที่มหาวิทยาลัยหรือไม เพื่อ สกสว. ใชเปนขอมูลทบทวนการการเบิกจายเงินงวดสุดทาย ใน
กรณีที่หนวยงานไมไดสงรายงานฉบับสมบูรณและบันทึกขอมูลเขาในระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ (NRIIS) เนื่องจากเมื่อถึงสิ้นปงบประมาณ สกสว. จะตองรายงานผลการดำเนินงานของทุนสนับสนุนงาน
เชิงกลยุทธ (Strategic Fund) และทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ให กสว. ทราบ
9. เมื่อ สกสว. ตรวจสอบขอมูลและเสนอรูปแบบการปรับขอตกลงกับหนวยรับงบประมาณแลว ให
เสนอตอ กสว. ตอไป
10. ที่ประชุมมีขอสังเกตวา กระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควร
ใหคณะทำงานดานการใชจายงบประมาณสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) พิจารณาการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลกอนจึงจะเสนอตอ กสว. เพื่อพิจารณาตอไปหรือไม โดยประธาน กสว. เห็นวา สกสว. ควร
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและทบทวนรูปแบบการเบิกจายงบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. ของ
หนว ยรั บ งบประมาณ ทั ้ งทุ น สนั บ สนุ น งานเชิ ง กลยุ ทธ (Strategic Fund) และทุ น สนั บ สนุ น งานมู ล ฐาน
(Fundamental Fund) เพื่อใหยืนยันไดวาเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยรับงบประมาณแลว จะตอง
ไดผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรม โดยให สกสว. ประสานขอขอมูลการสงรายงานฉบับสมบูรณ และการ
ขยายเวลาของหนวยรับงบประมาณจาก วช. และนำมาวิเคราะหขอมูลเสนอตอ กสว. ตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให สกสว. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 6

อื่นๆ

ไมมี

ระเบียบวาระที่ 7

การนัดประชุมครั้งตอไป

ฝายเลขานุการเสนอ กสว. เพื่อพิจารณานัดหมายการนัดประชุม กสว. ครั้งที่ 10/2564 วันศุกรที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผานระบบการประชุมออนไลน

มติที่ประชุม

เห็นชอบการนัดประชุม กสว. ครั้งที่ 10/2564 วันศุกรที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา
9.00 - 12.00 น. ผานระบบการประชุมออนไลน
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เวลา 11.45 น.

(นางสาววริศรา ชื่นอารมย)

(นางสาวสุพัตรา เรืองรุก)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล)
ผูต รวจรายงานการประชุม

