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บทน า 

การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ถือเป็น

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อระบบวิจัยของประเทศไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) ได้เปลี่ยนเป็นส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) และเปลี่ยนแปลงภารกิจหลักจากการเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยเพ่ือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ในแขนงต่าง ๆ เป็นผู้จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยให้กับ

หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) และมีงบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อน สกสว. 

จึงจัดท าคู่มือฉบับนี้ข้ึนเพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยงานที่สนใจรับงบประมาณ

จากกองทุนส่งเสริม ววน. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณ 

ตลอดจนการติดตามและประเมินผลด าเนินการของหน่วยรับงบประมาณ และรายละเอียด

อื่น ๆ ที่ส าคัญ คู่มือฉบับนี้ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและ

ให้ความรู้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. เพ่ือประโยชน์ในการบริหารแผนงานวิจัยและ

งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับระเบียบหรือแนวทางของ

กองทุนส่งเสริม ววน. โดยเอกสารนี้จะรวบรวม QR Code ที่จะน าผู้อ่านไปสู่เอกสาร

อื่นๆที่จ าเป็นในการเข้าใจระบบการจัดสรรงบประมาณวิจัยตามการปฏิรูป อววน 

รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้หน่วยงานมีความเข้าใจต่อบทบาทและภาระหน้าที่ของ 

สกสว. อีกด้วย 

ท้ายที่สุด สกสว . หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกลไกส าคัญร่วมกับหน่วยงานใน

ระบบ ววน. ในการขับเคลื่อนการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยกลไกสาธารณะ เพ่ือสร้างความ

เช่ือมั่นให้แก่สาธารณชนได้ว่าการจัดสรรเงินงบประมาณซ่ึงมาจากภาษีอากรของ

ประชาชนได้น ามาจัดสรรเป็นเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จัดสรรได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การจัดท าแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

และกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  
- เสนอแผนด้าน ววน. เพ่ือ ครม.  

ให้ความเหน็ชอบ 
- เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ

แบบบูรณาการ เพ่ือ ครม. อนุมติั 

เสนอแนะแผนดา้น ววน. กรอบวงเงิน

งบประมาณ  และระบบการจัดสรร

งบประมาณและบริหารงบประมาณแบบ

บูรณาการที่มุ่งผลสมัฤทธิ์ตามกรอบวงเงิน 

เสนอแผนด้าน ววน. กรอบวงเงนิ

งบประมาณ  และระบบการจัดสรร

งบประมาณและบริหารงบประมาณแบบ

บูรณาการที่มุ่งผลสมัฤทธิ์ตามกรอบ

วงเงิน 

 

เสนอความเห็น 

เสนอกรอบวงเงิน 

ขออนุมัติกรอบวงเงิน 

อนุมัติ 

แจ้งผล 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ 

ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  

Revised: ทบทวนการจัดสรรในปีที่ผ่านมา 

Reallocate: เพ่ิม-ลดงบประมาณในแผนงาน/โปรแกรม 

Replace: เปลี่ยนแปลง-ปรับปรุงงบประมาณไปยังแผนงานใหม่ 

Revised 

Reallocate 
Replace 

กระจายอ านาจให้ PMU 

และ หน่วยงานวิจัยใน

ระบบ ววน. 

มุ่งเน้นท่ี SF  

เพ่ือแก้ไขปัญหา

ประเทศ และ 

สนุบสนุน FF เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งและ

ต้นทุนให้หน่วยงาน

วิจัยจากฐานราก

ระบบ ววน. 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แผนด้าน ววน. ประจ าปี พ.ศ. 2563-2565  

ฉบับปรับปรุง ส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มติ กสว. ให้แนวทางเห็นชอบในหลักการ ณ วนัที ่9 ตุลาคม 2563 

  

 

 

 

 

 

กรอบวงเงินงบประมาณของกองทุน ววน.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มติ กสว. ให้แนวทางเห็นชอบในหลักการ ณ วนัที ่9 ตุลาคม 2563 

จ านวน 24,400 ล้านบาท  

ส าหรับงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม (โดยไม่รวมแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา

ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม) 

แผนด้าน ววน.  
 

 

ประจ าปี  

พ.ศ. 2563-2565  
ฉบับปรับปรุง 

https://qrco.de/bbnGer
https://qrco.de/bbnGer
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ววน.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มติ กสว. ให้แนวทางเห็นชอบในหลักการ ณ วนัที ่9 ตุลาคม 2563 

สัดส่วนงบประมาณระหว่างทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) 

ต่อ ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund) เป็น 60:40  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การเปิดรบัค าของบประมาณด้าน ววน.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  

สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 

7 PMU 

Timeline การย่ืนขอ SF  

• PMU ย่ืนค าของบประมาณต่อ กสว ในช่วงท่ี สกสว.  

เปิดรับค าขอในปี 2565 (ไม่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย)  

ตั้งแต่วันท่ี 2 พ.ย. – 9 ธ.ค. 63 

• นักวิจัยย่ืนข้อเสนอโครงการต่อ PMU ในช่วงเวลาท่ี 

PMU ประกาศซ่ึงอาจแตกต่างกันข้ึนอยู่กับแต่ละ PMU 

สามารถติดตามข้อมูลได้จาก http://nriis.in.th/ 

Timeline การย่ืนขอ FF  

• หน่วยงานย่ืนค าของบประมาณต่อ กสว. ในช่วงท่ี สกสว.  

เปิดรับค าขอในปี 2565 (เกี่ยวข้องกับนักวิจัย)  

ตั้งแต่วันท่ี 2 พ.ย. – 9 ธ.ค. 63 

• นักวิจัยย่ืนข้อเสนอโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

(ผ่านระบบ NRIIS) ในช่วงท่ี สกสว. เปิดรับค าขอในปี 

2565 วันท่ี 2 พ.ย. – 9 ธ.ค. 63  

(ก าหนดการเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน) 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ช่องทางการย่ืนขอทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส าหรับนักวิจัย  สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ 2 ช่องทาง คือ  
  1. ย่ืนข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ได้แก่ 

บพข. บพท. บพค. วช. สนช. สวรส. และ สวก. โดยข้อเสนอโครงการต้องสอดคล้อง

กับรายละเอียดการเปิดรับสมัครทุนวิจัยตามโปรแกรมภายใต้แผนด้าน ววน. ท่ี PMU 

รับผิดชอบ (4 Platform 17 Program) ผ่านระบบ NRIIS ในระยะเวลาท่ี PMU 

ประกาศ ซ่ึงอาจแตกต่างกันข้ึนอยู่กับแต่ละ PMU  

   2. ย่ืนข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (สถาบันอุดมศึกษา 

หรือหน่วยงานภาครัฐ) โดยข้อเสนอโครงการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน เป็นงานพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนพันธกิจและความเข้มแข็งของหน่วยงาน 

ผ่านระบบ NRIIS ในระยะเวลาท่ี สกสว. เปิดรับค าของบประมาณด้าน ววน. (ส าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดรับค าขอระหว่างวันท่ี 2 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2563)  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ขัน้ตอนการย่ืนค าของบประมาณด้าน ววน. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ตรวจสอบรายช่ือหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสามารถ

ย่ืนค าของบประมาณต่อ กสว. ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ืองรายช่ือหน่วยงานท่ีอาจย่ืนค าขอ

งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตาม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง

หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบ

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เร่ืองรายช่ือหน่วยงานท่ีอาจยื่น

ค าของบประมาณจากกองทุน

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง

หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอและการ

จัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบ

วิจัยและนวัตรรม พ.ศ. 2563 

กรณีท่ีหน่วยงานของท่านไม่เข้าข่าย

ตามประกาศข้างต้น หรือสอบถาม

เพ่ิมเติม สามารถติดต่อ สกสว. ได้ท่ี 

02 278 8200 

คู่มือการจัดท าค าขอ

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย

แบบ Fundamental Fund 

https://qrco.de/bbo8LT
https://qrco.de/bbnH3z
https://qrco.de/bbnH2A
https://qrco.de/bbnH2A
https://qrco.de/bbnH3z
https://qrco.de/bbo8LT
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2. เตรียมข้อมูลประกอบการยื่นค าของบประมาณด้าน ววน.  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

➢ แผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน  

 

 

 

  

 

➢ ข้อเสนอโครงการ  

 
  ส าหรับ SF แบบฟอร์มโครงการขึ้นอยู่กับการประกาศทุนและขอ้ก าหนดของแตล่ะ PMU        

  ส าหรับ FF ใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัยและโครงการนวัตกรรมเท่านั้น 

 
แบบฟอร์มโครงการ

นวัตกรรม 

แผนปฏิบัติการ     
ด้าน ววน. ของหน่วยงาน 

  
แบบฟอร์มโครงการ 

วิจัย 

  
แบบฟอร์มโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน 

https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnGth
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnGth
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnGvw
https://qrco.de/bbnH6j
https://qrco.de/bbnGzE
https://qrco.de/bbnH7z
https://qrco.de/bbnH7N
https://qrco.de/bbnH7z
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

3. ขั้นตอนการยื่นค าของบประมาณด้าน ววน. ผ่านระบบ NRIIS 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การเข้าใช้ระบบ www.nriis.in.th 

✓ ตรวจสอบราย ช่ือหัวหน้า

หน่วยงานและผู้ประสานหน่วยงาน  

ต้องตรงกับท่ีเคยแจ้งมายัง สกสว.  

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องแจ้ง

มายัง สกสว. โดยกรอกรายละเอียด

ตามแบบฟอร์มใน QR code  

✓ กรณีหน่วยงานยังไม่มี Account ส าหรับเข้าใช้งานระบบ NRIIS 

หน่วยงานสามารถแจ้งมายัง สกสว. โดยกรอกข้อมูลหัวหน้าหน่วยงาน 1 

ท่าน และผู้ประสานหน่วยงาน 3 ท่าน ตามแบบฟอร์มใน QR code 

การบริหารจัดการ 

 

  

ผู้ประสานหน่วยงาน 

 นักวิจัย - อนมุัติการเขา้ระบบของนักวิจัย 
- ส่งหัวหน้าหนว่ยงาน 
- ส่งกลับนักวิจัย 

- กรอกข้อมูลโครงการ 
 หัวหน้าหน่วยงาน 

- ส่ง สกสว. 
- ส่งกลับผู้ประสานหน่วยงาน 

http://www.nriis.in.th/
https://qrco.de/bbnH8f
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลหน่วยงาน 

  

  

 

 

  

 

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าขอ้เสนอโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานหน่วยงาน  

กรอกข้อมูลหน่วยงานประกอบด้วย 

1.  วิสัยทัศน์  

2. พันธกิจของหน่วยงาน   

3. OKRs ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

(ต้องจัดท าเป็นอันดับแรก เพ่ือให้นักวิจัยใน

หน่วยงานเข้ามาจัดท าข้อเสนอโครงการได้) 

 นักวิจัย จัดท าข้อเสนอโครงการ (หลังจากผู้ประสานหน่วยงานกรอกข้อมูล 

วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน และ OKRs ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

เรียบร้อยแล้ว) 

1. จัดท าข้อเสนอโครงการ (ตามแบบฟอร์ม

ข้อเสนอโครงการวิจัย หรือ ข้อเสนอโครงการ

นวัตกรรม)  
2. เอกสารแนบ เช่น ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ (ถ้ามี) 
3. เม่ือจัดท าข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว กดส่ง

ข้อมูลให้ผู้ประสานหน่วยงาน 
 

ข้อมูล

หน่วยงาน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและส่งค าของบประมาณด้าน ววน. ของ

หน่วยงานให้ สกสว. 

  

ผู้ประสานหน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน 

1. ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1 และ 2 จะถูกดึงมาอยู่ใน

แผนปฏิบัติการอัตโนมัติ (ผู้ประสานหน่วยงานไม่ต้อง

กรอกข้อมูล เม่ือนักวิจัยสร้างโครงการแล้ว ระบบจะ

ดึงข้อมูลขึ้นมาอัตโนมัติ โดยผู้ประสานหน่วยงาน

สามารถปรับแก้ไขได้) 

2. วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน  

3. Mapping OKRs ของหน่วยงานกับข้อเสนอโครงการ 

4. ท า Framework ของหน่วยงาน 

5. จัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการ 

หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องและส่งค าขอ

งบประมาณด้าน ววน. ของหน่วยงาน ซ่ึงประกอบด้วย 

แผนปฏิบัติการ และ ข้อเสนอโครงการให้ สกสว. ผ่าน

ระบบ NRIIS และส่งต้นฉบับค าขอดังกล่าวมาทาง

ไปรษณีย์  1 ชุด 

แผนปฏิบัติการ  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การกล่ันกรองค าของบประมาณตามกรอบวงเงิน

งบประมาณของกองทุน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

เตรียมข้อมูล

งบประมาณของ

หน่วยงาน 

สกสว. ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล 

วิเคราะห์ข้อมูลค าของบประมาณของหน่วยงาน 

(2 วนัท าการ) 

สกสว. 

พิจารณา

กรอบวงเงิน

รายหน่วยงาน 

สกสว. ประสานงานทีมระบบ NRIIS ดึง

ข้อมูลจากระบบ (7 วันท าการ) 

สกสว. พิจารณากรอบวงเงินรายหน่วยงานตามหลักเกณฑ์การจัดท า

ค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเสนอ กสว.  

(7 วันท าการ) 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การจัดท าค าของบประมาณของกองทุน ววน.  

  สกสว. จัดท า

รายละเอียดค าขอ

งบประมาณ 

ประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณา

งบประมาณ 

สกสว. ส่ง

รายละเอียดค า

ของบประมาณ 

เสนอ กสว. พิจารณารายละเอียดค าขอ

งบประมาณของกองทนุ (7 วนัท าการ) 

รัฐมนตรีให้ค าแนะน า  

(7 วันท าการ) 

เสนอช่ือประธานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 

โดยนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง (10 วันท าการ) 
คัดเลือกตัวแทนเป็นคณะกรรมการ (10 วันท าการ) 
- กสว. 2 ท่าน 
- ส านักงบประมาณ 2 ท่าน 
- ผอ.สกสว. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

เตรียมการประชุม นัดหมายการประชุมและส่งจดหมายเชิญ 

(7 วันท าการ)  เอกสารประกอบการพิจารณา 

1) หลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณ 

2) หลักเกณฑ์การจัดสรร 

3) ค าของบประมาณของหน่วยงาน 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

งบประมาณ พิจารณาค าขอ

งบประมาณของกองทนุ 
 

ส ก ส ว . ป รั บ ป รุ ง ค า ข อ

งบปร ะมาณของกองทุน 

ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง

คณะกรรมการพิจารณา

งบประมาณ (7 วันท าการ) 

กรณีไมเ่ห็นชอบ 

กรอก e-budgeting และสง่เอกสารให้ส านักงบประมาณ  

(3 วนัท าการ) 

สกสว. พิจารณารายละเอียดค าของบประมาณ Strategic Fund 

และ Fundamental Fund เพ่ือจัดท าค าของบประมาณของกองทนุ 

(7 วันท าการ) 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หน่วยงานน าเสนอกรอบยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ 

พันธกิจของหน่วยงาน 

   

หน่วยงาน

น าเสนอ 

Framework  

สกสว. ทาบทามผูท้รงคณุวุฒิเพ่ือเป็นคณะกรรมการ

กลั่นกรองค าของบประมาณ และเตรียมรายละเอียดให้ 

คณะกรรมการกลั่นกรองค าของบประมาณพิจารณา  

(7 วนัท าการ) 

สกสว. ส่งจดหมายเชิญและแจ้งรายละเอียดให้

หน่วยงานเตรียมข้อมูลน าเสนอ Framework 

(6 วันท าการ) 

สกสว. แจ้ง

หน่วยงานเตรียม

ข้อมูล  

สกสว. ทาบทาม

คณะกรรมการ

กล่ันกรอง  

หน่วยงานเตรียมข้อมูลเพ่ือน าเสนอกรอบยุทธศาสตร์

ด้าน ววน. วสิัยทัศน์ และพันธกจิของหน่วยงาน  

(7 วันท าการ) 

หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงาน น าเสนอกรอบ

ยุทธศาสตร์ด้าน ววน. วิสยัทศัน์ และพันธกิจของ

หน่วยงาน ต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง 

ในวนัและเวลาที่ สกสว. ก าหนด 

(10-15 วันท าการ) 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การด าเนินงานหลังทราบ Pre-ceiling จากส านักงบประมาณ 

  

ส านักงบประมาณ

แจ้งงบเสนอตัง้ 

สกสว. เตรียม

งบประมาณ 

รายหน่วยงาน 

ส านักงบประมาณเสนอต้ังในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี (Pre-ceiling) ให้กองทนุ 

เตรียมขอ้มูลการจัดสรรงบประมาณ Pre-ceiling จากกองทุน 

ให้หน่วยงาน (3 วันท าการ) 

ประชุม กสว. เพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ Pre-ceiling 

จากกองทุนให้หน่วยงาน ก่อนเข้าสู่ข้ันกรรมาธิการ  

(3 วนัท าการ) 

สกสว. แจ้งหนว่ยงานปรับรายละเอยีดค าของบประมาณตาม

กรอบ Pre-ceiling จากกองทุน ก่อนเข้าสู่ข้ันกรรมาธิการ  

(3 วนัท าการ) 

หน่วยงานปรับรายละเอยีดค าของบประมาณตามกรอบ 

Pre-ceiling และส่งให้กองทนุ ก่อนเข้าสู่ข้ันกรรมาธิการ 

(10 วันท าการ) 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระบวนการช้ีแจงกรรมาธิการพิจารณารา่ง พ.ร.บ. 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การเตรียมข้อมูลและ

ความพร้อมของค าขอ

งบประมาณ  

การประสานงาน 
• ประสานงานกับรัฐสภา เก่ียวกับก าหนดการช้ีแจง และสถานที่ 

• ประสานงานและท าความเข้าใจกับกรรมาธิการ 

• ประสานงานกับส านักงบประมาณ 

• ประสานหน่วยงานเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการช้ีแจง 

สกสว. ประสานหน่วยงานที่ยื่นของบประมาณเพ่ือท า

ความเขา้ใจแผนปฏิบัติการ/โครงการ  

และข้อมูลผลการด าเนนิงานในปีที่ผา่นมาของหน่วยงาน 

สกสว. ตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของ

หน่วยงาน/โครงการ/งบประมาณ/การแตกตัวคูณ/ใบเสนอราคา 

สกสว. น าเสนอภาพรวมแผนปฏบัิติการด้าน ววน. และโครงการ 

ของหน่วยงาน ตอ่ ผอ.กลุม่ภารกิจการบริหารงบประมาณ 

การเตรียมข้อมูล

สนับสนุนการช้ีแจง  

อนุ กมธ. 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การจัดค ารับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติ

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

  
สกสว. แจ้งให้หน่วยรับ

งบประมาณ 

สกสว. จัดท าเอกสาร 
ค ารับรองฯ 

หน่วยรับงบประมาณ 

ลงนามในค ารับรองฯ 

หน่วยรับงบประมาณจัดท าเอกสาร (15 วนัท าการ) ประกอบด้วย 

• แผนปฏิบัติการและแผนงานของหน่วยรับงบประมาณ 

• แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

• บัญชีธนาคารของหน่วยรับงบประมาณ  

สกสว. จัดท าเอกสารค ารับรองฯ พร้อมเอกสารแนบท้าย

ค ารับรองฯ (15 วันท าการ) ประกอบด้วย: 

• แผนปฏิบัติการและแผนงานของหน่วยรับงบประมาณ 

• วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และเง่ือนไขการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ 

• แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

• บัญชีธนาคารของหน่วยรับงบประมาณ 

• หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนซ่ึงได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ 

• รูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
• การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณและการประเมินผลลัพธ์และ

ผลกระทบของแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

• เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จัดท าเอกสารค ารับรอง 
• ค ารับรองฯ พร้อมเอกสารแนบ 
• บันทึกข้อความ 
• จม.แจ้งหน่วยรับงบประมาณ 

เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ 
(ผอ.ภารกิจ/ ผอ.กลุ่มภารกิจ/ผอ.สกสว.) 

ส่งค ารับรองฯ ให้หน่วยงานลงนาม 

หัวหน้าหน่วยงานลงนามในค ารับรองฯ และส่งเอกสาร

กลับมายัง สกสว. (7 วันท าการ) 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุน ววน. 

  
หน่วยรับงบประมาณลงนาม

ในค ารับรองฯ และส่งกลับ

มายัง สกสว. 

สกสว. โอนเงินไปยังหน่วย

รับงบประมาณ 

สกสว. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ประกอบค ารับรองฯ ที่ได้รับจากหน่วยงาน  

(1 วนัท าการ/ 5 วนัท าการกรณีมีการแก้ไข) 

พิมพ์ใบเบิกงบประมาณงวดที่ 1 จากระบบสารสนเทศ TIRAs 

เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ  (3 วันท าการ) 

ส่งใบเบิกไปยังงานการเงนิเพ่ือเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1  

ให้แก่หน่วยรับงบประมาณ 

   งานการเงิน ตรวจสอบและโอนงบประมาณงวดที่ 1 

เข้าบัญชีหน่วยรับงบประมาณตามที่ระบุในค ารับรองฯ  

(3 วนัท าการ) 

หน่วยรับงบประมาณส่งใบส าคญัรับเงนิให้ สกสว.  

(30 วันท าการ) 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 3 เดือน (เฉพาะ PMU)   

แจ้งเตือนหน่วยรับงบประมาณลว่งหนา้ 30 วัน  

ก่อนครบก าหนดสง่รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 3 เดือน 

สกสว. เก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผลโดยการจัดล าดับการใช้จ่ายงบประมาณ 

และความคืบหน้าในการสร้างผลผลิต 

หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3 เดือน โดยส่งเอกสารและ

ผ่านระบบ NRIIS (30 วันท าการ) 

สกสว. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 3 เดอืนของหน่วยรับงบประมาณทัง้หมด 

รายงานตอ่ ผอ.ภารกิจ/ผอ.กลุม่ภารกิจการบริหารงบประมาณ  
(1 วนัท าการ/ 5 วนัท าการกรณีมีการแก้ไข) 

3 เดือน
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  

                  สกสว. แจ้งเตอืนหน่วยรับงบประมาณล่วงหนา้ 30 วัน ก่อนครบก าหนดสง่รายงาน

ความก้าวหน้า การด าเนินงาน และ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

หน่วยรับงบประมาณส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานความก้าวหน้า

การด าเนนิงาน รอบ 6 เดือน เป็นเอกสารและระบบ NRIIS (30 วันท าการ) 

สกสว. ตรวจสอบและสรุปผลการด าเนนิงานเทยีบกับแผนการด าเนนิการ  

และสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3 วนัท าการ / 5 วันท าการกรณีมีการแก้ไข) 

หน่วยรับงบประมาณ ฝ่ัง FF 
• ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
• ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

PMU ฝ่ัง SF 

• ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
• การออกสัญญาเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้  

• ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 

สกสว. ท าบันทึกข้อความพร้อม จม.แจ้งหน่วยงานอนมุัติเงินงวดที่ 2 และพมิพ์ใบเบิกงบประมาณ 

จากระบบสารสนเทศ TIRAs เพ่ือเบิกเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ30) 1 วันท าการ 

เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัต ิ(3 วันท าการ) 

ส่งใบเบิกไปที่งานการเงิน ตรวจสอบและโอนงบประมาณงวดที่ 2  

เข้าบัญชีหน่วยรับงบประมาณตามที่ระบุในค ารับรองฯ (3 วันท าการ)  

หน่วยรับงบประมาณส่งใบส าคญัรับเงนิให้ สกสว. (30 วนัท าการ) 

6 เดือน
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน (เฉพาะ PMU)    

สกสว. แจ้งเตอืนหน่วยรับงบประมาณล่วงหนา้ 30 วัน  

ก่อนครบก าหนดสง่รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน 

หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 9 เดือน 

เป็นเอกสารและระบบ NRIIS (30 วันท าการ) 

สกสว. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดอืน ของหนว่ยรับงบประมาณทั้งหมด

รายงานตอ่ ผอ.ภารกิจ/ผอ.กลุม่ภารกิจการบริหารงบประมาณ  

(1 วนัท าการ/ 5 วนัท าการกรณีมีการแก้ไข) 

สกสว. ท าบันทึกขอ้ความพร้อม จม.แจ้งหน่วยรับงบประมาณ อนมุัติเงินงวดที่ 3 และพมิพ์ใบ

งบประมาณจากระบบสารสนเทศ TIRAs เพ่ือเบิกเงนิงวดที่ 3 (ร้อยละ10) 1 วนัท าการ 

เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัต ิ(3 วันท าการ) 

ส่งใบเบิกไปที่งานการเงิน ตรวจสอบและโอนงบประมาณงวดที่ 3  

เข้าบัญชีหน่วยรับงบประมาณตามที่ระบุในค ารับรองฯ (3 วันท าการ)  

หน่วยรับงบประมาณส่งใบส าคญัรับเงนิให้ สกสว. (30 วนัท าการ) 

9 เดือน
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 

กรณีขยายเวลา  

  สกสว. แจ้งเตอืนหน่วยรับงบประมาณล่วงหนา้ 30 วัน ก่อนครบก าหนดสง่รายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนนิงาน และ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 12 เดือน 

หน่วยรับงบประมาณส่งหนังสือขออนุมัติขยายเวลามายัง กสว.  

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินการ 60 วัน 

สกสว. จัดท าบันทึกข้อความและ จม.แจ้งอนุมัตขิยายเวลาแก่หนว่ยงาน 

(1 วนัท าการ) 

เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ 

(ผอ.ภารกิจ/ ผอ.กลุม่ภารกิจ) 

(3 วนัท าการ) 

แจ้งอนุมัติขยายเวลาแก่หน่วยงาน 

• สรุปรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 

• รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

12 เดือน
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กรณีไม่ขยายเวลา  

  
สกสว. แจ้งเตอืนหน่วยรับงบประมาณล่วงหนา้ 30 วัน  

ก่อนครบก าหนด ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 12 เดอืน 

• สรุปรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 

• รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วยรับงบประมาณส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปรายงาน

ผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ (30 วนัท าการ) 

จัดกลุ่มน าเสนอ/ส่งเอกสารให้คณะกรรมการติดตามผลผลิตประเมนิตามกรอบการ

ประเมินผล (SF/FF)  (30 วันท าการ) 

PO สรุปผลการประเมิน เสนอ ผอ.ภารกิจ/ ผอ.กลุ่มภารกิจ เพ่ือ FEEDBACK 

กลับไปให้หน่วยรับงบประมาณ และ ใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป  

(15 วันท าการ) 

ส่งขอ้มูลผลการประเมนิผลผลิตของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ และ PMU สง่ให้ R4 

12 เดือน
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การก ากับและติดตามการใช้งบประมาณและผลผลิต 

เม่ือส้ินสุดค ารับรองฯ 

  

ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลผลิต 

ประชุมคณะกรรมการ 
แนวทางการประเมินผล และตัวช้ีวัด 

ประเมินผลการด าเนินงานและการส่งมอบ OUTPUT ของหน่วยงาน

และ PMU ว่าเป็นไปตาม MOA หรือไม่ 
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ธรรมาภิบาลการจัดสรรงบประมาณ 

 

 

การด าเนินการเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการจัดสรรงบประมาณ (ขาขึ้น):  

1. สกสว. จัดท าหลักเกณฑ์การจัดท าค าขอและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. 

เสนอต่อ กสว. เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ (พ.ร.บ. สภานโยบายฯ มาตรา 41(4) และ 44(6)) 

2. สกสว. เผยแพร่แผนด้าน ววน. , หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอและหลักเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณด้าน ววน. และคุณสมบัติของหน่วยงานท่ีอาจขอรับงบประมาณด้าน ววน. ให้

หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม รับทราบ ก่อนเปิดรับค าของบประมาณประจ าปี  

3. สกสว. กลั่นกรองค าของบประมาณด้าน ววน. ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. 

และหลักเกณฑ์ท่ี กสว. ก าหนดในมาตรา 41(4) เสนอต่อ กสว. (มาตรา 41(3) และ 44(7)) 

4. สกสว. จัดท าค าของบประมาณของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน 

ววน. (มาตรา 12(2) และ 44(5)) ซ่ึงสามารถตอบค าถามและช้ีแจงได้เม่ือมีข้อสงสัย 
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การด าเนินการเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการจัดสรรงบประมาณ (ขาลง):  

1. เม่ือ กสว. จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแล้ว  สกสว. แจ้งวงเงิน

งบประมาณท่ีหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมได้รับจัดสรร และจัดท า “ค ารับรองการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขของการอนุมัติงบประมาณ” (หลักเกณฑ์การจัดท าและจัดสรรฯ ข้อ 10) 

2. สกสว. มีกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และผล

การด าเนินงานด้าน ววน. ของหน่วยงานเพ่ือให้มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด โดยการก ากับของ กสว. (พ.ร.บ. สภานโยบายฯ มาตรา 44(10) (12)) 

3. กสว. มีการก าหนดมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยโดยความเห็นชอบของสภานโยบาย ก าหนด

ข้อก าหนดหรือแนวทางฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(พ.ร.บ. สภานโยบายฯ มาตรา 41(10) และ พ.ร.บ.การส่งเสริมฯ มาตรา 32 และ 33) 

4. หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณด้าน ววน. จะต้องด าเนินการพัฒนาวิทยาศาสตร์ หรือท าวิจัยและสร้าง

นวัตกรรม อย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
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โปรแกรมภายใต้แผนด้าน ววน. ท่ี PMU รับผิดชอบ 
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ปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 


