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ปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2565 กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 



งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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องค์ประกอบระดับแผนงาน**
(69 แผนงาน)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

6 แผนงาน และ งบกลาง 5 รายการ

2. แผนงานพื�นฐาน  
6 แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 
39 แผนงาน 43 แนวทางย่อย

4. แผนงานบูรณาการ 
14 แผนงาน 31 แนวทางย่อย

5. รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 
- แผนงานเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป�น
- แผนงานบริหารจัดการหนี�ภาครัฐ
- แผนงานรายจ่ายเพ่ือชดใช�เงินคงคลัง
- แผนงานรายจ่ายเพ่ือชดใช�เงินทุนสํารองจ่าย

โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร-์งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

* อ้างอิงหลักเกณฑ์การพิจารณาคําของบประมาณตามมาตรา 17(2) แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ประจําปี 2564
** อ้างอิงจากเอกสารความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงสร้างแผนงาน)

องค์ประกอบงบประมาณของแผนงาน

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบลงทุน*

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่นๆ

• แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม
• แผนงานอื่ นๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ที่มีกิจกรรม ต่อไปนี�*
• กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
• กิจกรรมนวัตกรรม
• กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมฯ ตามมาตรา 

54 แห่ง พ.ร.บ. สภานโยบายฯ พ.ศ. 2562

แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” 
ของสํานักงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับแผนด้าน ววน.

* ไม่รวมงบประมาณลงทุนในท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

* ยกเว้นโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โครงการวิจัยและนวัตกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความม่ันคงของประเทศ (ยกเว้นท่ีไม่กระทบต่อความม่ันคงของประเทศ หรือ dual use 
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด)

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

4. ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความ
เหล่ือมลํ�า และสร้างการ

เติบโตจากภายใน

5. ด้านการจัดการนํ�าและ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ
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แผนงานบูรณาการ 230,058,494,400 9.5

แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 272,127,134,200 11.3

แผนงานพ้ืนฐาน 361,238,036,100 15.0

แผนงานยุทธศาสตร 773,372,180,400 32.0

แผนงานบุคลากรภาครฐั 777,549,875,400 32.2

แผนงานบริหารจัดการหนี�
ภาครัฐ

แผนงานพื�นฐาน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์

องค์ประกอบของรายจ่ายประจํา ตามโครงสร้างงบประมาณของสํานักงบประมาณ

9%

20%

35%

24%

4%

แผนแม่บท 23 ประเด็น
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (5 แผนย่อย)
• ด้านเศรษฐกิจ
• ด้านสังคม
• ด้านส่ิงแวดล้อม
• ด้านองค์ความรู้พื�นฐาน
• ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
• ความมั่นคง
• การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
• การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ�า 

และสร้างการเติบโตจากภายใน
• การจัดการนํ�าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
• การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ

8%

แผนงานบริหารเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป�น

แผนงานบูรณาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 3,285,962.5 ล้านบาท
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณและแผนงาน

3,285,962.4797 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

406,469.7102 ล้านบาท (12%)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

394,588.4457 ล้านบาท (12%)

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

19,916.6305 ล้านบาท (0.60%)

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

579,388.3270 ล้านบาท (18%)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

800,632.9402 ล้านบาท (24%)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป�นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

116,031.6819 ล้านบาท (4%)

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

555,571.4282 ล้านบาท (17%)

รายการค่าดําเนินการภาครัฐ

433279.9465 ล้านบาท
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พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

ม.17(1) คําของบประมาณ

• รายจ่ายประจํา และ รายจ่ายตามภารกิจของหน่วยงาน

• ท่ีมิใช่โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
โครงการวิจัยและนวัตกรรม 

ให้เสนอต่อสํานักงบประมาณได้โดยตรง

ม.17(2) คําของบประมาณ เพ่ือ

• โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

• โครงการวิจัยและนวัตกรรม 

ให้เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมฯ (กสว.) 

• หลักเกณฑ์ การขอ/การพิจารณา ตามท่ี กสว. กําหนด 

สงป. จัดสรรตรงไปยังหน่วยงาน
สงป. จัดสรรผ่าน “กองทุนส่งเสริม ววน.”

และ กสว. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
ให้หน่วยงาน สอดคล้องตามแผนด้าน ววน.
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มาตรา 17 ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจดัทาํคาํของบประมาณดงัต่อไปนี�

ไม่รวม มาตรา 45(1) (2) (4) ของ พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562
และไม่รวม งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน เพื่อนํามาใช�ในการพัฒนาความเป�นเลิศของ

สถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ



หลักเกณฑ์การจําแนกงบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรา 17(2) ซ่ึงต้องจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
- เป�นงบประมาณที่ดําเนินการสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโดยหลักการ เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2562
- ครอบคลุมงบประมาณ ตามแผนงาน ตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่

สํานักงบประมาณกําหนดขึ�น ดังต่อไปนี� 
• แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม
• แผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

โครงการวิจัยและนวัตกรรม 
- ครอบคลุมถึงกิจกรรม ดังต่อไปนี�

• กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
• กิจกรรมนวัตกรรม
• กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ

นวัตกรรม ตามมาตรา 54 พ.ร.บ. สภานโยบายฯ พ.ศ. 2562

ทั�งนี� โดยไม่รวม 
มาตรา 17(1) ซ่ึงต้องจัดสรรงบประมาณตรงจากสํานักงบประมาณ

ประกอบด้วยประเภทงบประมาณ ดังต่อไปนี�
• งบประมาณบุคลากรภาครัฐ
• งบประมาณดําเนินงาน
• งบประมาณลงทุนโดยเฉพาะที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

และไม่รวม 
มาตรา 17(2) ซ่ึงอนุโลมให้ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

ประกอบด้วยประเภทโครงการ ดังต่อไปนี�
• โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โครงการวิจัยและนวัตกรรม ที่เก่ียวขอ้ง

กับความมั่นคงของประเทศ (ยกเว้นที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรือ 
dual use ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด)

และไม่รวม มาตรา 45(1) (2) (4) ของ พ.ร.บ. การอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2562
และไม่รวม งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน เพื่อนํามาใช�ในการพัฒนาความเป�นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ
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64,117.42

37,000.00

56,170.68

41,864.40

37,476.42

15,779

55,506.73

36,060.52

24,403.33

17,189

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

เสนอขอ
งบประมาณ

ปรับกรอบวงเงิน 
Pre-ceiling

ปรับกรอบ
งบประมาณเร่ิมต้น

กรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณ

ท่ีมา: ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจํา พ.ศ.2564
หมายเหตุ: แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  (วิจัยและนวัตกรรม)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

9.52 % 4,0816,19611,488

นอกกองทุน 
7,740 

4,350

69,311.46

47,192.00

5,820

19,916.63

19,916.63

กองทุน ววน.
กองทุน ววน.

12,555

20,295.00

6.94 %นอกกองทนุ 
7,431 

กองทุน ววน.
12,555

19,986

6,089

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

การเปรียบเทียบงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ 2561 - 2564
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ท่ีมา: ค่าเป� าหมายปี 2565, 2570 จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  แผลแผนแม่บทประเด็นท่ี 23

ภาคเอกชน

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร

1.00% GDP

80%

20%

75%

25%

72.5%

27.5%

70%

30%

2560
2563

2564
2565

ประมาณการ
1.25% GDP

ประมาณการ
1.375% GDP

เป� าหมายประเทศ
1.5% GDP

การลงทุนงบประมาณวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 
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กรอบวงเงินงบประมาณของกองทุน ววน. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11



กรอบวงเงินงบประมาณของกองทุน ววน. 

24,400 ล้านบาท
เฉพาะดา้นการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
ไม่รวมแผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม

มติ กสว. ให้แนวทางเห็นชอบในหลักการ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 63

12



แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ตามกรอบวงเงินของกองทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13
**มติ กสว. ให้แนวทางเห็นชอบในหลักการ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 63
**มติสภานโยบายฯ ให้ความเห็นชอบ ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 63

60%
40%

Strategic Fund 
14,640 ล้านบาท

Fundamental Fund 
9,760 ล้านบาท
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1) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Fund

กําหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน 
โปรแกรม และแผนงานสําคัญ ซ่ึงบริหารจัดการโดยหน่วย
บริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่ อนําไปสนับสนุนทุน 
(Granting) แก่หน่วยงานระดับปฏิบัติโดยต้องเป�นการทํา
วิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ 

2) ทุนสนับสนุนงานพื�นฐาน  
Fundamental Fund

2.1 Basic Research Fund กําหนดกรอบและจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื�นฐานที่เป�น การพัฒนา
นักวิจัย และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหาร
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตอบโจทย์ประเทศ

2.2 Function-based Research Fund กําหนดกรอบและ
จัดสรรงบประมาณตรงไปที่หน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะ (ที่

ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน 
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

14

60% 40%

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14

**มติ กสว. ให้แนวทางเห็นชอบในหลักการ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 63
**มติสภานโยบายฯ ให้ความเห็นชอบ ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 63



หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสาํหรับ Strategic Fund

ตามที่การสนับสนุนงบประมาณ Strategic Fund  มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และแผนด้าน ววน.  การจัดสรรงบประมาณในกลุ่มนี�จึง
ประกอบด้วย 3 ขั�นตอน

1. การจัดสรรงบประมาณรายแพลตฟอร์มและรายโปรแกรม
1.1)  งบประมาณรายแพลตฟอร์มกําหนดจากความต้องการของประเทศ และนโยบายด้านการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
1.2) งบประมาณรายโปรแกรมกําหนดภายใต้กรอบงบประมาณรายแพลตฟอร์มในข้อ 1.1) การจัดสรร

พิจารณาจากข้อมูลงบประมาณที่เสนอขอรายโปรแกรมในปี 2563 ปรับสัดส่วนด้วยนํ�าหนักตามนโยบาย เช่น ในปี 
2564 เน้นเร่ืองการแก้ปัญหาโควิด ภัยแล้ง ความยากจน จึงให้นํ�าหนักโปรแกรมที่เกี่ยวข้องมากกว่าปีที่ผ่านมา

ที่มา: การประชุม กสว. ครั�งที่ 1/2563 วันที่ 15 ม.ค. 63 15



2.  การจัดสรรงบประมาณรายแผนงาน
แผนงานภายใต้โปรแกรมถูกกําหนดจากเป� าหมายและผลลัพธ์สําคัญของโปรแกรม ทั�งนี� มีเกณฑ์การ

พิจารณางบประมาณรายแผนงานดังนี�
2.1) ความต่อเนื่องของแผนงานจากปีที่ผ่านมา
2.2) ความสอดคล้องของเป� าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ที่อยู่

ภายใต้ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2570) และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2565) ประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม 2.3) ผลกระทบที่จะเกิดขึ�น
พิจารณาจากผลผลิตผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเทียบกับ OKR

2.4) ความชัดเจนของแผนงานและความซํ� าซ�อนกับแผนงานอื่น
2.5) ความคุ้มค่าเทียบกับงบประมาณ 

3. การจัดสรรงบประมาณรายโครงการ PMU พิจารณาจากความคุ้มค่าของโครงการภายใต้แผนงานเทียบ
ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ และความเป�นไปได้ในการดําเนินงาน

ที่มา: การประชุม กสว. ครั�งที่ 1/2563 วันที่ 15 ม.ค. 63 16

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสาํหรับ Strategic Fund



หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของ Fundamental Fund

1. พันธกิจของหน่วยงาน

2. ความสอดคล้องและตอบโจทย์ของระดับกรม/กระทรวง/แผนด้าน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติ

3. พิจารณาถึงความพร้อมของนักวิจัย และความพร้อมของเคร่ืองมือ/อุปกรณ์

4. ให้ความสําคัญกับโครงการต่อเนื่องที่มีสัญญาผูกพัน (ไม่ใช่แค่ต้องดําเนินการต่อเนื่อง)

5. หน่วยงานต้องจัดทําระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับงบประมาณ พร้อมต่อการตรวจสอบ

6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน (ตัวชี� วัด)

7. คํานึงถึงผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มีผลกระทบ

8. พิจารณาจากการใช�ประโยชน์เชิงนโยบาย สาธารณะ สังคม สิ่งแวดล้อม 

9. ความคุ้มค่าของผลงานวิจัย

ที่มา: การประชุม กสว. ครั�งที่ 1/2563 วันที่ 15 ม.ค. 63 17



วิธีการกําหนดกรอบงบประมาณรายหน่วยงาน สําหรับ Fundamental Fund
1. พิจารณาค่าเฉลี่ยงบประมาณรายหน่วยงาน 3 - 5 ปีย้อนหลัง (Evidence-based)

2. พิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช�จ่ายเงินงบประมาณและความสําเร็จของการดําเนินการ
ในอดีตค่าเฉลี่ย 3-5 ปี (Performance-based)
• หากค่าเฉลี่ยการใช�งบประมาณ สูงกว่าคา่เฉลี่ยรวมของประเทศ พิจารณาให้งบประมาณอย่างนอ้ยเท่าเดิม

• หากค่าเฉลี่ยการใช�งบประมาณ ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ พิจารณาให้งบประมาณตํ่ากว่างบประมาณเดิม 10%

• Top up ในประเดน็ที่สามารถตอบโจทย์ที่สําคญัของประเทศ

3. พิจารณาจากเป� าหมายที่เป�นประเด็นสําคัญที่ประเทศต้องการ และเป�นหน้าที่ของหน่วยงาน

4. พิจารณาจากการตอบสนองต่อประเด็นวิจัยใหม่

5. การพิจารณาเพิ่มเร่ืองของ Sectorial priority 

6. ในกรณีที่หน่วยงานมีโครงการริเร่ิมขนาดใหญ่ ให้นําเสนอต่อ สกสว. เพื่อกําหนดให้เป�น Strategic 

ที่มา: การประชุม กสว. ครั�งที่ 1/2563 วันที่ 15 ม.ค. 63 18
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แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนา

กําลังคนและสถาบันความรู้

แพลตฟอร์ม 2 การวิจัยและ

สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์

ท้าทายของสังคม
แพลตฟอร์ม 3 การวิจัยและ

สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขัน

แพลตฟอร์ม 4 การ

วิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาเชิงพื�นท่ี

และลดความเหลื่อมลํ�า

โปรแกรม 16 การปฏิรูประบบ

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรม 17 การแก้ปัญหา

วิกฤตของประเทศ
พิจารณาตามฉากทัศน์ (Scenario) โดย

การมุ่ง เน้นสนับสนุน Strategic Fund เป�น
หลักเพื่อตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. 
ของประ เทศ และสนับสนุน Fundamental 
Fund คืองานวิจัยพื�นฐาน เพื่อตอบพันธกิจ
หลักของหน่วยงานในระบบ ววน. ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ ในการสร้างความ
เข้มแข็งของหน่วยงาน อาทิ การพัฒนา
กําลังคนของสถาบันการศึกษา และลดความ
เหล่ือมลํ�าของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุน
Strategic Fund และผลักดันให้ เกิดการใช�
ประโยชน์ไปสู่ประชาชนได้

แนวทางการจัดสรรงบประมาณตาม 4 Platform 17 Program ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ้างอิงจากสัดส่วนงบประมาณของ SF และ FF ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพ่ือการพัฒนา พ.ศ. 2563 - 2570
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ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21



ระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการท่ี

มุ่งผลสัมฤทธิ์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการจัดสรร 
Strategic Fund (SF) 60%
Fundamental Fund (FF) 40%

1
Block  
grant

& Multi-year 
budgeting

2

3

4
5

6

เช่ือมโยงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ & มีการจัด    

Priority setting

พิจารณา
ตาม Scenario

& ผลการทํางาน
แต่ละ Platform 
ของปีก่อน

กลไก
ของระบบ
บริหารงบประมาณ   

ส่งเสริมระบบ
การบริหารจัดการ
และติดตาม

ประเมินผล OKRs
ผ่าน NRIIS

กระจายอํานาจให้ 
PMU 

มุ่งเน้นที่ 
SF 

เพ่ือแก้ปัญหา
ประเทศ

เพ่ือให้เกิดผลลัพท์ที่มีคุณภาพ 
ได้ในเวลาที่เหมาะสม

Revised: ทบทวนการจัดสรรในปีที่ผ่านมา
Reallocate เพ่ิม-ลดงบประมาณในแผนงาน/โปรแกรม

Replace เปลี่ยนแปลง-ปรับปรุงงบประมาณไปยังแผนงานใหม่
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งบประมาณเพ่ือสนับสนุน ววน. (การวิจัย)
ท่ีมีเป� าหมายตามนโยบายและแผน ววน.ระดับประเทศ

(หน่วยบริหารจัดการทุน)

 ไม่น้อยกว่า 50 % (เดิม 10 – 20 %)

 เป� าหมายตาม 4 Platform 16+ Programs

 ติดตามและตรวจสอบเป� าหมายทั�งในด้านเนื�อหาผลการวิจัยและ OKRs

 มีบูรณาการของการวิจัยของนักวิจัย ทั�งในและต่างสถาบันจาก
หลากหลายสาขาความเช่ียวชาญ

 ดําเนินการบริหารจัดการโดย 7 PMU 

 มีบูรณาการระหว่าง PMU

งบประมาณเพ่ือสนับสนุน ววน. (การวิจัย)
ท่ีมีเป� าหมายตามนโยบายและแผนระดับหน่วยงาน 

(มหาวิทยาลัย / กรม / กระทรวง)

 ไม่มากกว่า 50 % (เดิม 80 – 90 %)

 จัดให้เป�น Block Grant คือ มีกรอบวงเงินเป�นก้อนให้แต่ละหน่วยงาน (อ้างอิง
วงเงินจากงบประมาณที่หน่วยงานเคยได้รับ 3–5 ปีย้อนหลังและผลการ
ดําเนินงาน และกําลังดําเนินการพัฒนาวิธีการคํานวณกรอบวงเงินใหม่ที่ดีขึ�น

 ให้หน่วยงานจัดสรรงบประมาณตามกรอบ Block Grant โดยพิจารณาตาม
นโยบายและแผนระดับหน่วยงานเป�นหลักเพื่อสร้างผลงาน/ผลผลิต แต่โดย
ความเห็นชอบจาก กสว.*(semi–Autonomy) เพื่อให้เกิดทิศทางของการ
พัฒนาด้านนี�ของหน่วยงานที่อาจสามารถนําไปสู่เป� าหมายในระดับประเทศด้วย 
อีกทั�งเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร/จัดสรรงบของแต่ละหน่วยงาน โดย
หน่วยงานต้องนําเสนอว่าจะส่งผลผลิตอะไร ประเมินผล Accountability ต่อ
ผลผลิตที่แจ้งไว้ (วิธีการอยู่ระหว่างการหารือ)

 มักดําเนินการโดยนักวิจัยในหน่วยงานนั�น ๆ โดยอาจไม่จําเป�นต้องบูรณาการ
ระหว่างกัน

 ผลผลิตแบ่งได้เป�นทั�งวิชาการ (ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ) เชิงสังคม 
(แก้ไขปัญหาชุมชน/สังคม ความเป�นอยู)่ เชิงเศรษฐกิจ (แก้ไขพัฒนาภาคการ
ผลิตทั�งระดับกลุ่มเล็ก/อุตสาหกรรม) เชิงนโยบาย

แนวทางการบริหารงบประมาณ ววน.
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การบริหารโปรแกรมด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
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P17 การแกไขปญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแกไขปญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแกไขปญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแกไขปญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแกไขปญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P17 การแกไขปญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

P.17 การแกไขปญหา

วิกฤตของประเทศ

P17 การแกไขปญหาวิกฤต

ของประเทศ(บางแผนงาน)

โปรแกรมที่ PMU รับผิดชอบ
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Strategic research supply chain budget allocation: Agro & Food Industry

Breeding Production
Harvest and 
Selection

Secondary 
Processing

Storage ConsumptionPrimary 
Processing

Transportation Sales

Smart Breeding Smart Agriculture

Technology and Innovation University

Area-based resource planning
Area-based and Community University

Knowledge-based Economy
Global and Frontier University 

Technology road map

Smart Distribution and Procession

Government SMEs Company Company Limited
26



ขั�นตอนการยื่นคําของบประมาณ (ขาขึ�น) ของกองทุน ววน.

27

หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

Strategic Fund Fundamental Fund

โครงการโครงการ

สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการ

แผนงานย่อย

 

สถาบันอุดมศึกษานักวิจัย นักวิจัย

(ตามนโยบายและแผน ววน.ระดับประเทศ) (ตามนโยบายและแผนระดับหน่วยงาน)

คําของบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา/

หน่วยงาน

คําของบประมาณของ
หน่วยบริหารและ
จัดการทุน (PMU)

กล่ันกรองคําของบประมาณของหน่วยงาน

คําของบประมาณของกองทุน ววน.

1

1

2

32

ประกาศรับข้อเสนอโครงการตามระยะเวลาท่ี PMU กําหนด



ขั�นตอนการจัดสรรงบประมาณ (ขาลง) ของกองทุน ววน.
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หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

Strategic Fund Fundamental Fund

โครงการโครงการ

สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน

 

สถาบันอุดมศึกษานักวิจัย นักวิจัย

(ตามนโยบายและแผน ววน.ระดับประเทศ) (ตามนโยบายและแผนระดับหน่วยงาน)

สกสว. จัดทําคํารับรองฯ กับหน่วยรับงบประมาณ

ประกาศใช�พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565

1

หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการ และทําสัญญากับนักวิจัย

สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน ทําสัญญากับนักวิจัย

2

3 3



ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ธ.ค. 63 -15 ม.ค. 64
หนวยรับงบประมาณจัดทํา
รายละเอียดคําขอฯ

ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

สกสว. 27 ต.ค. 63

12 ต.ค. 63
ครม. เห็นชอบแนวทางการ
จัดทํา งปม. และปฎิทิน 
งปม. ป 2565

15 ม.ค. 64
กรอก e-budgeting

16 มี.ค. 64
ครม. ใหความเห็นชอบพรอม
แนวทางปรับปรุง

18 ม.ค. – 9 มี.ค. 64
การพิจารณารายละเอียด งปม.

24 มี.ค. – 7 เม.ย. 64
การรับฟงความคิดเห็น

20 เม.ย. – 5 พ.ค. 64
สงป. จัดพิมพราง พ.ร.บ. งบ
ประมาณฯ (Pre-ceiling)

10 พ.ค. 64
ครม. เห็นชอบราง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ

26 – 27 พ.ค. 64
ส.ส. พิจารณาวาระท่ี 1 11 – 13 ส.ค. 64

ส.ส. พิจารณาวาระท่ี 2-3

23 – 24 ส.ค. 64
ส.ว. พิจารณาราง พ.ร.บ. 
งบประมาณฯมิ.ย. – ส.ค. 64

คณะกรรมาธิการพิจารณา
ราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 7 ก.ย. 64

สลค. นําราง พ.ร.บ. 
งบประมาณฯ ขึ้นทูลเกลาฯ

ขั้นจัดทํางบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณ

10 – 24 ธ.ค. 63
สกสว. กล่ันกรองคําของบประมาณ ของหนวยงานในระบบ ววน. 

มี.ค. 64
หนวยงานนําเสนอกรอบยุทธศาสตร วิสัยทัศน และพันธกิจของหนวยงาน ตอคณะกรรมการกล่ันกรอง

มิ.ย. – ส.ค. 64
สกสว. เตรียมช้ีแจงกรรมาธิการ พิจารณาราง พ.ร.บ. งปม. 
รายจายประจําป 2565

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

อางอิงจากปฏิทิน สํานักงบประมาณ

1

3

7

8 ปฏิทิน กองทุน ววน.

20 เม.ย. 64
ครม. รับทราบผลการรับฟงความคิดเห็น 
ราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

11 พ.ย. 63
ช้ีแจงหนวยงานในระบบ ววน. 5 ม.ค. 64

ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
เพ่ือพิจารณาคําขอของกองทุน ววน. ประจําป 2565

6 ม.ค. 64

สงคําของบของกองทุน ววน. ประจําป 2565 ใหกระทรวง อว. 

6

25 ธ.ค. 63
ประชุม กสว. พิจารณาคําขอของกองทุน ววน. ประจําป 2565
รัฐมนตรีกระทรวง อว. ใหคําแนะนําตอ กสว.

15 ม.ค. 64
กรอก e-budgeting

4

9

5 พ.ย. 63
ประชุมสภานโยบายฯ พิจารณาแผน 
กรอบวงเงิน ระบบ งปม.ฯ และ
เสนอช่ือคกก. พิจารณางบประมาณ 

5

10
2 พ.ย. – 9 ธ.ค. 63
เปดรับคําของบประมาณดาน ววน. 

2

เม.ย.-พ.ค. 64
หนวยงานปรับกรอบวิจัย รายละเอียดคํา
ช้ีแจงในระบบ NRIIS และสงเอกสารให 
สกสว. ตามงบประมาณท่ีกองทุน ววน.แจง
หลังทราบ Pre-ceiling จาก สงป.

11
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อ้างอิงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป�นเครื่องมือการ
บริหารจัดการ ที่เป�นไปตามนัยของ

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขของการอนุมัติงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน ววน. และการใช�งบประมาณของหน่วยบริหารและจัดการทุน และหน่วย
รับงบประมาณ เป�นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนด้าน ววน. 
ร่วมกัน

• สกสว. สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยรับงบประมาณได้

• การจัดทําการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน ววน. เป�นสิทธิและหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณใน
การดําเนินการให้เป�นไปตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช�จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยไม่เป�น
สัญญาทางปกครอง 

• สกสว. อยู่ระหว่างพิจารณาร่างระเบียบให้หน่วยบริหารและจัดการทุน สามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการ
อนุมัติงบประมาณด้าน ววน. ระหว่าง PMU และหน่วยรับงบประมาณภาครัฐ ภาคเอกชน และระดับนักวิจัย ได้

 มาตรา 3/1 แห่ง พ.ร.บ ระเบียบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ

 มาตรา 12 แห่ง พ.ร .บ . กฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546

ซ่ึงมุ่งเน้นให้การบริหารราชการเน้นผลสัมฤทธิ์ โดย
อาศัยวิธีการจัดทําข้อตกลงเป�นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ
แสดงถึงภาระรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability 
for Result)

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กสว.



(ร่าง)คํารับรองการปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขของการอนุมัติ
งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กสว.



(ร่าง)คํารับรองการปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขของการอนุมัติ
งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กสว.
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เอกสารท่ีเก่ียวข้อง



ประเทศ : รัฐบาล/สํานักงบประมาณ/
แหล่งทุนภายนอก 

กองทุนส่งเสริม ววน. PMU/หน่วยงาน ประชาชน/นักวิจัย
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