
การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์

การพัฒนาประเทศ
ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน.
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
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เป� าหมายการจัดสรรงบประมาณของระบบ ววน. 

ชัดเจนเพื่อ
ตอบโจทย์
ประเทศ

Development Innovation Manufacturing Marketing

วิจัยพื�นฐาน

สถาบันวิจัย ภาคการผลิตหน่วยงานรัฐ ประชาสังคม

Research

โจทย์และปัญหา
ท้าทาย

พัฒนาคน สถาบัน 
ระบบความรู้

เศรษฐกิจ 
การแข่งขัน อุตสาหกรรม 

บนพื�นฐานท่ีแข็งแรง

พัฒนาพื�นท่ี ชุมชน 
จํากัดความยากจน 

พึ่งพาตนเอง



8 ประเด็นที่สําคัญในการทาํงานของกองทนุฯ ตามโยบายของ อววน.
1. งบประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท จะต้องเป�นเครื่องมือที่ส่งผลให้การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ิมสูงขึ�น โดยมี
กลยุทธผ่าน Stakeholder : ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม

2. สร้างโมเมนตั�มจากแผน อววน. และเป�นสาขาที่ได้เปรียบในเชิงกลยุทธ

3. สนับสนุนการแก้ปัญหาภาวะวิกฤติของประเทศ อาทิ COVID-19 อาหาร วัคซีน ชุด PPE

4. รวบรวมสังเคราะห์ วิเคราะห์ ผลงานที่มีอยู่แล้วนําไปสู่การใช�ประโยชน์ในทันที

5. มีดุลยภาพในการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ทั�งในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวิทยาการ

6. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้เกิด Policy Innovation

7. รวบรวมผลการดําเนินงานประจาํปี เผยแพร่สู่ประชาชนในรูปแบบ Handbook เพ่ือให้เกิดการใช�ประโยชน์ไดใ้นทันที

8. นําพาเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล สําหรับคนเกษียณหรือผู้สูงอายุให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 



1. ระบบเศรษฐกิจทุน
(อาชีพพนักงานเงินเดือน: มีงาน-มีเงิน-มีกิน)

บนฐานความรู้: คิดรวยก่อนคิดรอด

การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน

2. ระบบเศรษฐกจิชุมชน (ทํางานอิสระ
แบบมืออาชีพ: มีที่ดิน-มีกิน-มีเงิน)

บนฐานปัญญา: คิดรอดก่อนคิดรวย

ที่มา: วิสุทธ์ิ ใบไม้ 2560ก (การวิจัยเชิงพื�นที่ด้านความหลากหลายทางขีวภาพ)



ระบบการจัดสรร
และบริหาร

งบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ

ให้ความสําคัญกับผลผลิตมากกว่าทรัพยากรท่ีใช�

Block grant 
และ Multi-year 

budgeting

ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์ระดบัชาติ

โดยมี Priority 
setting 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการงานวิจัย

- ผ่านระบบบริหารจัดการ NRIIS
- การติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- มีระบบการตรวจสอบภายในและความ

รับผิดชอบของผู้บริหารหน่วยงาน
โดยการสร้างระบบการรายงาน ผลการ
ดําเนินงานและติดตามการใช�งบประมาณ
แบบ real-timeกําหนด OKR 

โดยมีหน่วยนับ
ท่ีชัดเจน 

กําหนดโปรแกรมและบริหารงานโดย PMU 
สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบได้และนําไปใช�จริงอย่างเหมาะสม
กับเวลา

ให้ความสําคัญ
กับการวางแผน
กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

จ่ายงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ ให้
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

และยุทธศาสตร์ระดับชาติ

เน้นความรับผิดชอบและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานจัดสรรงบประมาณ 

มีธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

2.

3.

4.

5.

6.

ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ
1.

(NRMS+TIRAS+EPMS)
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1) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Fund

กําหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน 
โปรแกรม และแผนงานสําคัญ ซ่ึงบริหารจัดการโดย
หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อนําไปสนับสนุน
ทุน (Granting) แก่หน่วยงานระดับปฏิบัติโดยต้องเป�น
การทําวิจัยที่ เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. 
ของประเทศ 

2) ทุนสนับสนุนงานพื�นฐาน  
Fundamental Fund

2.1 Basic Research Fund กําหนดกรอบและจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื�นฐานที่เป�น การพัฒนา
นักวิจัย และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหาร
งานวิจัยของสถาบันความรู้ และสถาบันวิจัยในหน่วยงาน เพื่อ
ตอบโจทย์ประเทศ

2.2 Functional-based Research Fund กําหนดกรอบ
และจัดสรรงบประมาณตรงไปที่หน่วยงานตามภารกิจ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน และสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

*ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั�งที่ 2/2562 วันที่ 28 ต.ค. 62

>50%

กรอบวงเงินสําหรับทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
และทุนสนับสนุนงานพื�นฐาน (Fundamental Fund) ไม่เกินร้อยละ 50
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ประเภทของการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ 2564-2566

<50%



Fundamental FundStrategic Fund

บพค. บพข. บพท. วช. สนช. สวก. สวรส.

หน่วยงานส่วนอุดมศึกษา

หน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจ

กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการ

วิจัยระดับแนวหน้าของ
โลก

กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีและ

ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม 

กลุ่มที่มุ่ง
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาชุมชน

เชิงพื�นที่

หนวย: ลานบาท

หน่วยงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานด้าน
สังคมและ
ความม่ันคง

หน่วยงาน
ด้าน

สาธารณสุข

Update 30 มิถุนายน 2563

>50% <50%

รูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ 2564-2566

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม



กองทุน

นักวิจัย

Strategic

Fundamental
มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม



กองทุนส่งเสริม ววน.

กสว. / สกสว.

สํานักงบประมาณ

มหาวิทยาลัย และ หน่วยงาน
ในระบบ ววน. 
ย่ืนข้อเสนอแผนงาน/โครงการ 
ไปยัง PMU

PMU ยื่นคําของบประมาณราย Program
(แผนงานและงบประมาณ)

ตามหลักเกณฑ์ท่ี กสว. กําหนด

E-budgetingสกสว. เสนอคําของบประมาณด้าน ววน. ม.17(2)
(คําขอ งปม. ของกองทุนฯ) 

ที่ผ่านความเห็นชอบฯ ไปยัง สงป.

นักวิจัย นักวิจัยนักวิจัย

สงป. จัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ม.17(2)
ผ่านกองทุน แบบรายปีงบประมาณ 

กองทุน จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนด้าน ววน และ ทิศทาง

ของ Platform และ Program ไปที่ PMU

PMU จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน
และบริหารให้เกิด Consortium 
ตอบโจทย์ OKRs ของ Program

คําขอ
ขาขึ�น

จัดสรร
ขาลง
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กลไกแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัย
และนวัตกรรม

แห่งชาติ
(NRIIS)

หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั

หน่วยงาน มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัย มูลนิธิ

.......

PMU

ในลักษณะ Block grant/ Multi year



ประเทศ : รัฐบาล/สํานักงบประมาณ/
แหล่งทุนภายนอก 

กองทุนส่งเสริม ววน. PMU/หน่วยงาน ประชาชน/นักวิจัย
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