
การบริหารจัดการ

งบประมาณและแนวทาง

การจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานในระบบ ววน.

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
รองผู้อ านวยการด้านการบริหารระบบงบประมาณ สกสว.
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1.  แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. การบริหารจัดการงบประมาณ
ให้หน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



หมวด 4 (วัตถุประสงค์ การใช้จ่ายการ
จัดสรร การบริหารกองทุน)
ม.17 (2) ค ำของบประมำณ ของ
หน่วยงำนระบบวิจัย โครงกำร วท.  
โครงกำร วน. และกำรจัดสรรเงินกองทุน
ให้เป็นงบประมำณของหน่วยงำนนั้น

ม.41 (4) (6) (7) 
กสว. บริหารกองทุนส่งเสริม ววน.

การจัดสรรงบประมาณ ของ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ตาม พรบ .  สภานโยบายฯ และ พรบ .  การส่ ง เสริมฯ )

(1) หน่วยให้ทุน  
ม.7(2)

(3)  หน่วยงานด้าน
มาตรวิทยา มาตรฐาน 
การทดสอบ บริการ
คุณภาพฯ  ม.7(4) 

(5) หน่วยงานอื่น
ม.7(6) 

(4)  หน่วยงานการ
จัดการความรู้และผู้ใช้
ประโยชน์   ม.7(5) 

หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ม.7)

อื่นๆ

หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์

กสว.

สถาบันอุดมศึกษา

รัฐ

เอกชน

กองทุน

(2) หน่วยงานที่ท าวิจัย
และสร้างนวัตกรรม  
ม.7(3) 

Operators ในระบบ ววน.

นักวิจัยรายบุคคล

กลุ่มวิจัย

นอกกระทรวง/ภาคเอกชน

มิใช่ส่วนราชการ/ในกระทรวง

ราชการด้าน ววน.
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อะไร? คือสิ่งที่คาดหวังในด้านงบประมาณการวิจัย

1. งบวิจัยทีเ่พ่ิมมำกขึ้นเท่าไรจึงเห็นว่าเหมาะสม

2. งบสนับสนุนการวิจัยขนำดใหญ่และต่อเนื่อง มิใช้งบแบบรายปี

3. มีเป้ำหมำยการวิจัยระดับประเทศ ระดับ sector

4. มีระบบการพิจารณาที่ยุติธรรมโปร่งใส
5. งบที่จัดสรรให้คุ้มค่ำกับผลกำรวิจัยที่ได้รับ

6. กระบวนการเบิกจ่าย สะดวก สุจริตตรวจสอบได้
7. ต้องเห็นภำพรวมของงบวิจัย และจ าแนก แยกแยะได้รวดเร็วแต่เชื่อถือได้

8. ต้องสนับสนุนใหค้รบวงจร เครื่องมืออุปกรณ์วิจัย

9. มีระบบติดตำมการใช้จ่าย การเบิกจ่ายตามงวดงาน และผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสม

10. งบวิจัยใช้ส าหรับงานที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงได้ด้วย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, กรกฎาคม 2562
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ต้องมี “เป้าหมาย” + “ทิศทาง” ที่ชัดเจนของการวิจัย (ผนึกก าลัง พูดเสียงเดียวกันและตรงกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วย)

สรุปว่า

ปฏิรูประบบนโยบำยวิจัย นโยบายต้อง - เป็นเอกภาพ
- ก ากับได้

(จาก คอบช. สู่ สวนช.)
(จากหลายกลุ่มเป็น วช. สอวช.)

ต้องเห็น “ภาพรวมของงบประมาณเพื่อวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ปฏิรูประบบงบประมำณ
• บูรณาการงบประมาณ (วช. เป็น Budget Allocation  สกสว.)
• จ ากัดความ “งบวิจัย”
• จ าแนกประเภท “งบ”
• ก าหนดสัดส่วน
• ก าหนดวิธีการเสนอค าขอ
• ก าหนดกระบวนการพิจารณาที่แตกต่างกับตามประเภทงบ

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, กรกฎาคม 2562
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PPT ศ.สทุธพิร อะไร
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ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
ประเทศ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในระบบการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐและเอกชน ในการน าผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
และพื้นที่

สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือกการรับ 
การถ่ายทอด และการร่วมมือกับบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างประเทศ เพื่อให้วิทยาการ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ทันสมัยและมปีระสทิธิภาพ

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ

วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถของผู้ประกอบการ 

ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
ภาคบริการของประเทศ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

บุกเบิกการวิจัยชั้นแนวหน้าและ
การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

วัตถุประสงค์และการจดัสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสรมิฯ
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กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประกอบไปด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตาม
มาตรา 71
ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(1)
งบประมาณแผ่นดิน
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (

งบเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรร)
- งบภารกิจของหน่วยงาน
- งบโครงสร้างพื้นฐาน
- งบวิจัยและนวัตกรรม
ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(2)

1

เงินอุดหนุนจากต่างประเทศรวมทั้งองค์การ
ระหว่างประเทศ

2
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้

เพ่ือสมทบกองทุน

3

เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของ
กองทุน หรือได้รับตามกฎหมาย

หรือนิติกรรมสัญญา

4

ค่าตอบแทนหรือรายได้จาก
การด าเนินการของกองทุน

5

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน

ดอกผล ผลประโยชน์ หรือ
รายได้อื่นที่เกิดจากเงิน/
ทรัพย์สินของกองทุน

6

รายได้ของกองทุนให้น าเข้ากองทุนโดยไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน
ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 56

ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(3) ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(4)

ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(5)

ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(6)

ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 55(7)
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กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม



การจ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่ กสว. ก าหนด
โดยให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือกิจการ ดังต่อไปน้ี

9

การจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและ

นวัตกรรม 

1

การด าเนินการอื่นเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน

2 การติดตามประเมนิผล การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการ

ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์

3

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
4

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ 
กสว. ก าหนด โดยความเห็นชอบ

ของสภานโยบาย

5

ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 57(2)
ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 57(3)

ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 57(4)

ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 57(5)

ที่มา: พ.ร.บ. สภานโยบายฯ ม. 57(1) กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม



Agenda

AreaFunction

การบูรณาการงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณโดยเน้น Agenda และ Function เป็นหลัก

การจัดท างบประมาณโดยมีแผนยุทธศาสตร์และแผนเป็นตัวน า (Strategic Performance-Based Budgeting)

การบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ ที่มีประสิทธิภาพ และใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประสิทธิผล

ความสอดคล้อง

Agenda Function Area

แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2563 ของส านักงบประมาณ
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ระบบงบประมาณ และหลักการจัดสรรงบประมาณแบบ SPBB ของส านักงบประมาณ

11

Strategic Performance-Based Budgeting (SPBB)
การจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

1. ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ

2. MTEF
3. เพ่ิมขอบเขตความครอบคลุม

6. ติดตามประเมินผล
5. ธรรมาภิบาล

4. กระจายอ านาจ



จุดอ่อนของระบบการจัดสรรงบประมาณเดิม

01

02

03

04

ระยะเวลาการด าเนินโครงการเป็นรายปี 
ท าให้โครงการไม่ต่อเนื่อง

โครงการมีความซ้ าซ้อน

ผลกระทบของโครงการไม่ชัดเจน

กระบวนการติดตามผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 
ของหน่วยงาน
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28%

งบประมาณที่เสนอขอ 56,170.68 ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,669.89 ล้านบาท

15.72

35.88

22.80 25.60 23.19

35.44

14.61

26.76

ปีงบประมาณ 
2562

ปีงบประมาณ 
2561

งบประมาณที่เสนอขอ 55,506.73 ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,987.51 ล้านบาท

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (%)สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (%)

งบประมาณแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
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ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. แผนด้าน ววน. และ
แผนรายสาขา ที่มี

เป้าหมาย&3H

2. ระบบงบประมาณ 
แบบ Multiyear และ 

block grant

3. โปรแกรมส าคัญ
ขนาดใหญ่ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

4. ระบบส่งเสริม กลไก
เครือข่ายพัฒนา ววน.

และบุคลากร

ส่งมอบระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ดี 
มีประสิทธิภาพสูง มี Accountability ขับเคลื่อนการ
พัฒนา ววน. ของประเทศ

สกสว.
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15

• จัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินรวม ให้หน่วยงานสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 

• แผนงานสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลส าเร็จ
• เพ่ือตอบโจทย์วิจัยที่เป็นวาระส าคัญของประเทศ เช่น Innovation H

ub, EEC, BCG, Spearhead เป็นต้น
• จัดสรรงบประมาณ 1 – 3 ปีต่อเนื่อง โดยไม่ต้องยื่นค าของบประมาณ

ของแผนงานนั้นอีก
• กองทุนฯมี Absorptive Capacity มีความยืดหยุ่น (งำนมำ เงินไป)

การจัดสรรงบประมาณแบบ Block Grant/ Multi-year Budgeting



แนวทางการจัดสรรงบประมาณที่เกิดจากการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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4 Platforms 
12 Programs 
17 Sectors

Top Down/ Bottom up



1. ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

ระดับชาติโดยมี 
Priority setting 

3. ความยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการ

• Multi-year budgeting
• Block grant

5. ธรรมาภิบาล 
• ความโปร่งใส
• ตรวจสอบได้

ระบบการจัดสรร
งบประมาณ ด้าน ววน. 

ภายใต้
กองทุนส่งเสริม ฯ

นวัตกรรมการบริหารจัดการงบประมาณ
ของประเทศทางด้าน ววน.

การจัดสรรงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กองทุนส่งเสริม ฯ
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4. จัดสรรให้ครอบคลุมกับ
หน่วยงานในระบบ ววน. 

ตาม Performance-Based 
ของหน่วยงาน

2. วางแผนประมาณ
การกรอบวงเงินงบประมาณ

ล่วงหน้า 3 – 5 ปี 
(รายรับและรายจ่ายของกองทุนฯ) 

6. ติดตามประเมินผล
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์/ผลกระทบ



ระบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ปีงบประมาณ (รายได้จากเงินงบประมาณของแผ่นดิน)

- งบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตาม Priority setting
- งบริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศ

- งบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (งบบูรณาการ)
- งบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- งบพัฒนาก าลังคน
- งบริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศ

2563

2564

- งบแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตาม Priority setting
- งบริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญของประเทศ2565

✓Review/Revise

✓Reallocate

✓Reallocate
✓Replace 18

✓Review/Revise

✓Review/Revise



สกสว.

สภานโยบายฯ

ส านักงบประมาณ

ครม.

-เสนอแนะแผนด้าน ววน. และกรอบวงเงินงบประมาณ
-เสนอระบบการจัดสรรงบประมาณและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ
วงเงิน

- เสนอแผนด้าน ววน. เพ่ือ ครม. ให้ความเห็นชอบ
- เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการ เพ่ือ ครม. อนุมัติ

ขาข้ึน : แผนและกรอบวงเงินงบประมาณ

สกสว. จัดท าแผนด้าน ววน. และ
กรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. 

สอวช.

เสนอแผนและกรอบวงเงินงบประมาณ

- กรอบวงเงิน งปม. ที่สภาฯ
เห็นชอบ

ขออนุมัติกรอบวงเงิน
งบประมาณ

อนุมัติ

เสนอความเห็น

แจ้งผล

1

2

3

4

4

45

6

เส้นทางการขออนุมัติแผนและกรอบวงเงนิงบประมาณด้าน ววน.

-> ริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญ
-> โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ

กสว.

19

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.44 (3),(4))

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.41 (2))

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.11 (1))

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.11 (2))



เส้นทางการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้าน ววน.

สกสว.

กสว.

คกก.พิจารณา งปม.

สภาผู้แทนฯ

เสนอหลักเกณฑ์การจัดท าค าขอ งปม.และการจัดสรร งปม. อนุมัติ

หน่วยงานในระบบ ววน.ค าขอ งปม. 

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดท าค าของบ งปม. 

ค าแนะน าในการพิจารณาค าขอ งปม. 
ในภาพรวมของกองทุนฯ

พิจารณาค าขอ งปม. และ
การจัดสรรงบประมาณจากกองทุน

เสนอ นรม. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน ววน. 

กลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญ
ของค าขอ งปม. โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค าขอ งปม. ในภาพรวมของกองทุนฯ

รัฐมนตรีให้ค าแนะน าแก่ กสว.

ร่าง พ.ร.บ. งปม. ประจ าปี

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10ขาขึ้น : ค าของบประมาณ

ส านักงบประมาณ

ครม.

20(พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ม.17 (2))

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.44 (7))

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.41 (6),(7))

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.41 (3))

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.12 (2))

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.41 (5))

(พ.ร.บ.ระเบียบกระทรวงฯ ม.18 (1))

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.44 (6))



แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน.

สกสว.

ส านักงบประมาณ

กสว.

กองทุนส่งเสริม ววน. หน่วยงานในระบบ ววน.

จัดสรร งปม. ววน. 
เข้า สกสว.

แจ้งผลการจัดสรร งปม. ให้หน่วยงาน ววน.
และจัดท า Performance agreement ของแต่ละหน่วยงาน 

ขาลง : งบประมาณด้าน ววน.

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

11
13

12

21

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.55 (2))

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.57 (1))

(พ.ร.บ.สภาฯ ม.44 (10))



ที่มา: สอวช., สิงหาคม 2562
22



ที่มา: สอวช., 
23



สกสว.

สอวช.

โครงสร้างแผน
4 Platform
(เป้าหมาย)

Program
(แผนงานด้าน)

Sector
(แผนงาน)

Cluster 
(กลุ่มเรื่อง)

Program
(แผนงานด้าน)

Sector
(แผนงาน)

Cluster 
(กลุ่มเรื่อง)

Cluster 
(กลุ่มเรื่อง)

Cluster 
(กลุ่มเรื่อง)

หน่วยงาน

แผนงาน

ชุดโครงการ
26



การจัดสรรงบประมาณ

สกสว.

สกสว. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน
ต่างๆ ภายในกลุ่มเรื่องนั้นๆ

จัดสรรงบประมาณเป็นยอดรวมตามกลุ่มเรื่อง 
โดยให้ PMU เป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มเรื่องทั้งในด้าน
การวิจัยและงบประมาณ

หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

PMU (Program Management Unit) เช่น Funding agency/หน่วยงานมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ 25



1. ความสอดคล้องและคุณภาพแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. ความพร้อมของหน่วยงาน และนักวิจัย

3. ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงาน

4. แผนการด าเนินงานและการบริหารจัดการงานวิจัย

5. ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ

6. แผนการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นโยบาย สาธารณะ ชุมชนและสังคม

7. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์พ้ืนฐานของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Output

Outcome

Impact

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2564

26



มิ.ย. 62

21 มิ.ย. 62
ประชุมบอร์ด กสว.
-ขอความเห็นชอบแผนและกรอบวงเงิน
งบประมาณด้าน ววน.

-ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดท าค าขอ
งบประมาณและหลักเกณฑก์ารจัดสรร
งบประมาณ 

-จัดท าหลักเกณฑ์การจัดท า
ค าของบประมาณและ
หลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ
- พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อรองรับการเปิดรับค าขอ
งบประมาณ 

2 ส.ค. 62
เดินสายชี้แจงกรอบวิจัยและ
การจัดท าค าของบประมาณต่อ
หน่วยงานในระบบ ววน.
1 - 2 ส.ค. 62 กทม. (IMPACT)

15 ส.ค. - 5 ก.ย. 62
เปิดรับค าของบประมาณ
ของหน่วยงานในระบบ 
ววน. (คร้ังที่ 1)

6 ก.ย.- 30 ต.ค. 62
พิจารณากลั่นกรองค าขอ
งบประมาณของหนว่ยงานในระบบ 
ววน. โดยคณะกรรมการกลั่นกรอง
รายเป้า / รายประเด็น / รายสาขา

แจ้งหน่วยงานปรับแก้ไข
ค าของบประมาณ

ธ.ค. 62
เสนองบประมาณตามค า
ขอต่อคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณฯ

ม.ค. 63
จัดท ารายละเอียดค าขอ งปม. 
รายจ่ายประจ าปี 64
(กรอก e-budgeting)

พ.ย. 62ต.ค. 62 ม.ค. 63ธ.ค. 62

- กสว. พิจารณา
ค าของบประมาณ (คร้ังสุดท้าย)

ก.ค. 62

Timeline การด าเนินงาน ของ สกสว. ส าหรับปีงบประมาณ 2564 

ก.ย. 62

- เสนอ รมต. 
กระทรวง อว. 
ให้ค าแนะน า

Update 9 ก.ค. 62 27

ส.ค. 62



ขั้นตอนการกลั่นกรองค าของบประมาณ ปี 2564

PMU (Program Management Unit) เช่น Funding agency/หน่วยงานมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ 28

จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตาม Sector (ครั้งที่ 1)
(ประกอบไปด้วย stakeholder ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า) เพ่ือพิจารณาเชิงประเด็นวิจัย จัดกลุ่มเร่ือง 

และกลั่นกรองแผนงานตามความสอดคล้องของเป้าหมายแต่ละ Sector และพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างชุดโครงการภายใต้แผนงาน

เปิดรับค าของบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบ TIRAs

คณะกรรมการกล่ันกรองและผู้เชี่ยวชาญตาม Sector พิจารณาคุณภาพของแผนงานฉบับเต็ม (แผนงานและชุดโครงการ)

จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตาม Sector (คร้ังที่ 2)
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ พิจารณางบประมาณพึงได้ของแต่ละแผนงาน และสรุปผลภาพรวมตาม Sector 

แจ้งผลการกลั่นกรอง ครั้งท่ี 1 แก่หน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานส่งรายละเอียดของชุดโครงการภายใต้แผนงานท่ีผ่านเกณฑ์การกลั่นกรองผ่านระบบ TIRAs



ขั้นตอนการกลั่นกรองค าของบประมาณ ปี 2564 (ต่อ)

หน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ตามแผนงานที่ปรับงบประมาณแล้วมายงั สกสว. ผ่านระบบ TIRAs
*หมายเหตุ สกสว. อาจแจ้งให้หน่วยงานปรับลดงบประมาณหลังจากกระบวนการพิจารณาค าของบประมาณของกองทุนฯ 

โดยคณะกรรมการ กสว. / คกก.พิจารณางบประมาณ/ กรรมาธิการพิจารณางบประมาณ/ อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ 

แจ้งผลการกลั่นกรองแก่หน่วยงาน
*หมายเหตุ สกสว. อาจเชิญหน่วยงานเจ้าภาพมาประชุมร่วมกันเพื่อสร้างแผนงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
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Performance  Based  Budgeting System (PBBS)
• ค านวณค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรม 

• ก าหนดวงเงินงบประมาณล่วงหน้า ( Medium term Expenditure Framework, MTEF) 

• การรายงานผลจะเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานกับนโยบายของหน่วยงานและรัฐบาล 

ข้อดี ข้อเสีย

- เชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลที่จะได้รับ
- ให้ความส าคัญกับ Output
- ใช้การวางแผนกลยุทธ์ ในการก าหนด Output และ
งบประมาณ 
- จัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินรวม ( Block Grant ) ท า
ให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ 

- ขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย 
แผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย
ประเทศ
- ให้ความส าคัญกับ Output แต่ยังไม่มองระยะยาวถึง O
utcome และ Impact



ค าถาม

31

✓ แผนงานวิจัยสอดคล้องกับพันธกิจ/ ภารกิจของหน่วยงานหรือไม่?
✓ มีโอกาสใหม่ๆ ส าหรับการวิจัยและพัฒนาส าหรับหน่วยงานหรือไม่?
✓ การจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงนั้น ให้ความส าคัญกับแผนงานวิจัยที่มีการจัดล าดับสูงสุด หรือ มีคุณภาพสูงสุด

หรือไม่?
✓ มีกระบวนการประเมินคุณภาพของการประเมนิแผนงานวิจัย? ทั้งคุณภาพการประเมินและกลไกการประเมนิ
✓ มีกระบวนการประเมิน (peer or competitive merit review process) แผนงานวิจัยที่ดีที่สุด และจัดล าดับแผนงานวิจัย 

ทั้งการประเมินแบบภายใน และภายนอกใช่หรือไม่?
✓ มีการสนับสนุนแผนงานวิจัยที่สร้างสรรค์มากๆ แต่ความเสี่ยงที่จะล้มเหลวสูงหรือไม่? และมีการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่

หรือไม่?
✓ มีการประเมินข้อดี ข้อเสีย การตัดโครงการที่ล้าสมัยเพื่อน างบประมาณมาสนับสนุนโปรแกรมใหม่ๆในหน่วยงานหรือไม่?
✓ หน่วยงานมีการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการวิจัยหรือไม่? รวมถึงทรัพยากรบุคคลด้วย?
✓ มีการจัดสรรงบประมาณในหน่วยงานต้องให้ผู้ที่มีผลงานดีก่อน เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน และสร้างผลกระทบสู่่สงัคมหรือไม่?
✓ มีการพิจารณาจัดสรรให้ผู้ที่อาจจะมีประสิทธิภาพในการวิจัยต่างกัน (ผลงานดี ถึงไม่ด)ี เพื่อที่จะยังคงจ านวนผู้ท าวิจัยใน

หน่วยงาน 



ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Thailand Science Research and  Innovation 


