การจัดทาคาของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานให้มีคุณภาพ

ระเบียบงบประมาณทีเ่ ปลี่ยนไป
รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล

ผู้อำนวยกำรกลุ่มภำรกิจกำรพัฒนำ ววน. ด้ำนกำลังคนและสถำบันควำมรู้ (O-Brain)
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
การประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทาคาของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

Update 21 July 2022

ประเด็นสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อสนับสนุนงำนมูลฐำน (FF)
กำรบริหำรงบประมำณแบบ
Block grant

กำรพิจำรณำคัดเลือก กลั่นกรองโครงกำรวิจัย/กิจกรรม ควรใช้เกณฑ์ ดังนี้

มีกำรระบุผลผลิต ผลลัพธ์ที่จะส่งมอบอย่ำงชัดเจน
อำจประกอบด้วยหลำยโครงกำร/กิจกรรม ซึ่งมีควำม
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเป้ำหมำยของแผนงำน
สะท้อนเป้ำหมำยและพันธกิจของหน่วยรับงบประมำณ
มีกระบวนกำรออกแบบแผนงำน โครงกำรภำยใต้
แผนงำนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรวำงแผนงำนสำคัญในระยะ
5 ปี มีเป้ำหมำยสุดท้ำยและเป้ำหมำยรำยปี (Milestone)
งบประมำณรำยปีและงบประมำณทั้งโครงกำรที่ชัดเจน
หน่วยรับงบประมำณ จะพิจำรณำ
- กำรคัดเลือกและจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำร
- กำรปรับลดงบประมำณรำยโครงกำร
- กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตอบสนองต่อพันธกิจ หรือ
ยุทธศำสตร์กำรวิจยั ของหน่วยงำน
และตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ชำติ

พัฒนำศักยภำพพืน้ ฐำน หรือมูล
ฐำน ด้ำนกำรวิจัย ของหน่วยงำน
ให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น

มีศักยภำพและต่อยอดสู่กำรวิจัย
Strategic Fund และพันธกิจของ
หน่วยงำนได้ในอนำคต

จัดลำดับควำมสำคัญ ในระดับ
โครงกำรตำมคุณภำพและ
ศักยภำพในกำรส่งมอบผลผลิต

ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำจำก
หน่วยงำน หรือผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอก

งบประมำณของโครงกำรมีควำม
คุ้มค่ำและเหมำะสม

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) | 2

ประเด็นสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อสนับสนุนงำนมูลฐำน (FF)
ค่ำจ้ำง
รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงิน
งบประมำณรวมตำมคำของบประมำณ
ของหน่วยรับงบประมำณ

ไม่สำมำรถจ้ำงบุคลำกรประจำภำยในของหน่วยรับงบประมำณนั้นได้
จ้ำงที่ปรึกษำได้เฉพำะบุคลำกรภำยนอกหน่วยรับงบประมำณเท่ำนั้น
ไม่สำมำรถจ้ำงเลขำนุกำรโครงกำร/ ผู้ประสำนงำนโครงกำร (ให้ตั้งไว้ ในหมวด
ค่ำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ)

ค่ำจ้ำงนักวิจัยร่วมโครงกำร หรือ ค่ำจ้ำงผู้ชว่ ยวิจยั

มิใช่บุคลำกรประจำของหน่วยงำน โดยมีอัตรำเงินเดือนตำมวุฒิ
กำรศึกษำ ต่อคน ต่อเดือน ดังนี้
o
o
o
o
o
o

ป.เอก ไม่เกิน 30,000 บำท
ป.โท ไม่เกิน 25,000 บำท
ป.ตรี ไม่เกิน 18,000 บำท
ปวส. ไม่เกิน 12,000 บำท
ปวช. ไม่เกิน 11,000 บำท
ต่ำว่ำ ปวช. จ้ำงเป็นรำยวัน (ไม่เกินขั้นต่ำตำมกฎหมำยกำหนด)
(หำกมีประสบกำรณ์สำมำรถเพิ่มจำกอัตรำเงินได้ตำมควำมเหมำะสม)

ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ค่ำจ้ำงทีป่ รึกษำ

อำจจ้ำงเป็นรำยเดือนหรือรำยครั้ง
✓ จ้ำงเมื่อมีควำมจำเป็นที่ต้องได้รั บคำปรึกษำ
ด้ำนเทคนิค วิชำกำรในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ
โดยที่ปรึกษำต้องมีประสบกำรณ์และคุณวุฒิ
ที่เหมำะสม
✓ อัตรำค่ำจ้ำงที่ปรึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ
ของกระทรวงกำรคลั ง และให้ ค ิ ด จ่ ำ ยเป็ น
รำยบุ ค คล ต่ อ วั น และเวลำท ำงำน (manday) ตำมงำนที่ทำจริง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) | 3

ประเด็นสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อสนับสนุนงำนมูลฐำน (FF)
ค่ำวัสดุ

ค่ำใช้สอย
ค่ำประกันภัย
ในกรณีกำรดำเนินโครงกำรในพื้นที่เสี่ยงภัย
ได้แก่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นที่ที่มีกำร
ระบำดของโรคระบำดสูง ตั้งได้ตำมควำมจำเป็น
และเหมำะสม

จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนำหรือสร้ำงเป็นเครือ่ งต้นแบบ
เครื ่อ งต้น แบบดั งกล่ ำวเป็ นครุ ภั ณฑ์ ของโครงกำร
รำยงำนในระบบ NRIIS เมื่อโครงกำรเสร็จสิ้น
ค่ำปฏิบตั งิ ำนล่วงเวลำ
วันทำกำร 50 บำท/ชั่วโมง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง/วัน
วันหยุดรำชกำร 60 บำท/ชั่วโมง ไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน

ค่ำตอบแทนวิทยำกรหรือผูเ้ ชี่ยวชำญ
อัตรำไม่เกิน 1,200 บำท/ชั่วโมง

หน่วยงำนไม่สำมำรถขอสนับสนุน ค่ำบำรุงสถำบัน (overhead) และค่ำบริหำรจัดกำรของหน่วยรับงบประมำณ
เว้นแต่เป็นกรณีที่สอดคล้องกับงบประมำณภำยใต้แผนงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและธรรมำภิบำลฯ
ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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ประเด็นสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อสนับสนุนงำนมูลฐำน (FF)
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
และสอบเทียบเครื่องมือ
รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมำณรวม
ตำมคำของบประมำณของหน่วยรับงบประมำณ

ค่าสาธารณูปโภค
สาหรับโครงการ ววน.
รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1 ของวงเงินงบประมำณ
รวม ตำมคำของบประมำณของหน่วยรับ
งบประมำณ

ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เมื ่ อ รวมงบประมำณในหมวดครุ ภ ั ณ ฑ์ ค่ ำ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมื อแล้ว
ต้อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมำณ
รวมตำมค ำของบประมำณของหน่ ว ยรั บ
งบประมำณ

เฉพำะในกรณีที่งบประมำณสำธำรณูปโภคจำกแผนงำนพื้นฐำน ไม่ครอบคลุมแผนงำน
ที่รับงบประมำณจำกกองทุน ระบุงบประมำณส่วนนี้ในแผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้อง
ค่ำน้ำ ค่ำไฟ
(ที่ใช้ในงำนวิจัย)

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) | 5

ประเด็นสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อสนับสนุนงำนมูลฐำน (FF)
ค่ำครุภัณฑ์
ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมำณรวมตำม
คำของบประมำณของหน่วยรับงบประมำณ

กรณีที่ครุภัณฑ์มีวงเงินสูงเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำทต่อ
หน่วยหรือระบบ หน่วยงำนต้องวิเครำะห์ ดังนี้

ต้องแสดงรำยละเอียดของครุภัณฑ์ เหตุผลและควำมจำเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์
แนบใบเสนอรำคำครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้ำงสร้ำงอย่ำงน้อย 3 รำย มำพร้อมกับ
คำของบประมำณด้วย

ผลตอบแทน
ควำมคุ้มค่ำ

ควำมสอดคล้องกับ
แผนด้ำน ววน. ของ
กองทุนส่งเสริม ววน.

เสนอแนวทำงกำรใช้
ควำมซ้ำซ้อนกับ
หน่วยงำนอื่น ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ ร่วมกัน
กับหน่วยงำนอื่น

เมื่อจัดซื้อหรือจัดสร้ำงครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ลงในระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (NRIIS)

ระหว่ำงกำรดำเนินงำนให้ถือว่ำหน่วยรับงบประมำณเป็นผู้ครอบครอง บำรุงรักษำ ใช้ประโยชน์และเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้ครุภัณฑ์ ได้
เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์เป็นของหน่วยรับงบประมำณ
กรณีที่มีกำรยกเลิกแผนงำนหรือโครงกำร กรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์ ในโครงกำร ให้เป็นไปตำมที่ กสว.ก ำหนด ทั้งนี้ หำกหน่วยรับงบประมำณ
ประสงค์จะได้รับกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ ให้หน่วยรับงบประมำณทำหนังสือแสดงเหตุผลควำมจำเป็นเสนอต่อ กสว. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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ประเด็นสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อสนับสนุนงำนมูลฐำน (FF)
• กำรปรับงบประมำณ

หน่วยรับงบประมำณดำเนินกำรปรับงบประมำณได้โดยต้องไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และ
ผลผลิต และไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมำณของหมวดที่รับโอน ทั้งนี้

(1) ข้ำมหมวดภำยใต้โครงกำร ให้หัวหน้ำโครงกำรเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณพิจำรณำอนุมัติ
(2) ข้ำมโครงกำรในแผนงำนเดียวกัน หรือข้ำมแผนงำน ให้หัวหน้ำแผนงำนหรือโครงกำรเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณพิจำรณำอนุมัติ
และแจ้งต่อ สกสว. ทรำบ
กำรปรับงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงต่ำงประเทศ
หน่วยรับงบประมำณจะต้องเสนอต่อ กสว. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กำรปรับงบประมำณค่ำตอบแทนสำหรับนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยและที่ปรึกษำ
จะปรับเพิ่มได้โดยรวมกันแล้วต้อง ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมำณรวมของ
แผนงำน โดยให้ ห ั ว หน้ ำ แผนงำนหรื อ โครงกำรเสนอต่ อ หั ว หน้ ำ หน่ ว ยรั บ
งบประมำณเพื่อพิจำรณำอนุมัติและแจ้งต่อ สกสว. ทรำบ

ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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ประเด็นสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อสนับสนุนงำนมูลฐำน (FF)
เงินคงเหลือ ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย
นำส่งเงินอุดหนุนคงเหลือพร้อมดอกเบี้ย และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น คืนให้แก่กองทุนภำยใน 60 วัน
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลำดำเนินกำรตำมคำรับรอง
ถ้ำหน่วยงำนประสงค์จะเก็บเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ให้เสนอแผนกำรนำเงิน
ดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ ในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงำนต่อ สกสว .
ภำยใน 60 วัน
ยกเว้น งบประมำณหมวดครุภัณฑ์ ใช้เท่ำที่จ่ำยจริงเท่ำนั้น กรณีมีเงินคงเหลือ ให้ส่งคืนให้แก่กองทุน
ภำยใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่จัดซื้อเสร็จสมบูรณ์ และแจ้งกลับมำยัง สกสว. เพื่อทรำบ

ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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เปรียบเทียบประเด็นสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อสนับสนุนงำนมูลฐำน (FF) ที่เปลี่ยนแปลงไป
หมวดงบประมำณ
• ค่ำจ้ำง

ระเบียบเดิม
ไม่เกินร้อยละ 25 ของงบประมำณรวมของแผนงำน

• ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของแผนงำนหรือโครงกำร ยกเว้นกรณี
และสอบเทียบ
กรณีอัพเกรด เสนอได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของโครงกำร ทั้งนี้ เมื่อ
เครื่องมือ
รวมกับงบครุภัณฑ์แล้ว ไม่เกินร้อยละ 20 งบประมำณรวมของ
หน่วยรับงบประมำณ
• ค่ำครุภณ
ั ฑ์
ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมำณโครงกำร และไม่เกินร้อยละ 20
ของงบประมำณรวมของหน่วยรับงบประมำณ
• กำรปรับหมวดเงิน อำจดำเนินกำรปรับงบประมำณได้โดยต้องไม่เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์
• กำรคืนเงิน
งบประมำณครุภัณฑ์ในกรณีที่มีเงินคงเหลือ ให้คืนภำยใน 60 วัน
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลำดำเนินกำรตำมคำรับรอง

ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ระเบียบใหม่
ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมำณรวมตำมคำของบประมำณ
ของหน่วยรับงบประมำณ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมำณรวมตำมคำของบประมำณ
ของหน่วยรับงบประมำณ

ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมำณรวมตำมคำของบประมำณ
ของหน่วยรับงบประมำณ
ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมำณของหมวดที่รับโอน
งบประมำณครุภัณฑ์ในกรณีที่มีเงินคงเหลือ ให้คืนภำยใน 60 วัน
นับแต่วันที่จัดซื้อเสร็จสมบูรณ์ และแจ้งกลับมำยัง สกสว. เพื่อ
ทรำบ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) | 9

THANK YOU
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
979/17-21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

T +662 212 2641
T +662 212 2642
E contact@tsri.or.th
www.tsri.or.th

