
ช้ีแจงหลักการ mapping OKRs ของ

แผนงานวิจัยและการบูรณาการ

แผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

26 กันยายน 2562 

โรงแรม เซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.สมปอง คลายหนองสรวง 

รองผูอํานวยการ สกสว. ดานการบริหารระบบงบประมาณ 



 ที่มา : สอวช. 2 



37,000 ลบ. 

Flagship  

11,100 ลบ.  

(30%) 

กระทรวง วท. เดิม 

3,700 ลบ.  

(10%) 

งบโครงการปกติ 

22,200 ลบ.  

(60%) 

หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

16,150 ลบ. (72.75%) 
มทร.+มรภ.+วิทยาลัยชุมชน  

1,000 ลบ. (4.50%) 

หนวยงานดานการใหทุน 

 5,050 ลบ. (22.75%) 

       โครงการ 3 + 4 + 5 ดาว 

งบประมาณเสนอขอ 2,328.18 ลบ. 

งบประมาณท่ีผาน สงป. 17(1) 41.65 ลบ. 

               17(2) 609.60 ลบ. 

           รวม    651.25 ลบ. 

โครงการ 4 + 5 ดาว 
คําขอท่ีสงให สป.อว.  

รอบ สิงหาคม  

เฉพาะหนวยงานใน 

กระทรวง วท. เดิม 

ประมาณการกรอบวงเงินภาพรวม

ปงบประมาณ 2563 
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งบประมาณรายจายประจําปดาน ววน. ป 2563 24,645 ลานบาท 

แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตรแผนเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

4,350 ลานบาท 

แผนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

20,295 ลานบาท 

วงเงินงบประมาณขาลง ป 2563 

กองทุนสงเสริมฯ ววน. 12,555  ลานบาท 

NIA สวรส. วช. A C B สวก. สวรส. วช. วช. NIA 

                  หนวยงานในระบบ ววน. (วิทยาศาสตร) 

สวก. 

สวนท่ีไมผานกองทุน 7,740  ลานบาท 

Flagship 8,384  ลานบาท Non-Flagship 4,171  ลานบาท 

 ที่มา : การจัดสรรงบประมาณประจําป 2563, สํานักงบประมาณ กันยายน 2562 
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การจําแนกงบประมาณของหนวยงาน ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 เพ่ือเปนงบประมาณจัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มติที่ประชุม 9 ก.ย. 62 

มาตรา 17 (1) งบประมาณรายจายประจําและรายจายตาม 

ภารกิจของหนวยงานที่มิใชโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม – 58 หนวยงาน 

(งบประมาณดาน ววน. ที่ป 63 อนุโลมจายตรงแกหนวยงาน) 

 

มาตรา 17 (2) งบประมาณเพ่ือโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม  

(งบประมาณดานววน. ที่เขากองทุนฯ) – 58 หนวยงาน 
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มาตรา 17 (2) งบประมาณเพื่อโครงการพฒันาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

และโครงการวิจัยและนวัตกรรม  

(งบประมาณดาน ววน. ที่เขากองทุนฯ) จํานวน 58 หนวยงาน 
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หนวยงานที่ไดรับงบประมาณ 
งบประมาณดาน ววน.  

ที่เขากองทุนฯ (ลานบาท) 

 มรภ./มทร./วิทยาลัยชุมชน 609.60  

 มหาวิทยาลัยในกระทรวง อว. 234.02  

 วช./สป.อว./สวทช./สอวช. 3,321.62  

 หนวยงานนอกกระทรวง 5.54  



การจัดสรรงบประมาณของหนวยงานที่รบังบประมาณจากกองทุน  

(ตามพรบ.สงเสริมฯ มาตรา 17(2)) ของปงบประมาณ 2563 

1. หนวยงานพิจารณากรอบวงเงินพรอมรายละเอียดแผนงานท่ีไดรับจัดสรรรงบประมาณ ตามเอกสารท่ีไดรับ
จาก สกสว.  

2. หนวยงานสามารถจัดสรรงบประมาณของแผนงานได ภายในวงเงินท่ีไดรับจัดสรรตามรายชื่อของแผนงาน
และชุดโครงการท่ีผานการพิจารณา โดยตองสอดคลองกับเปาหมายและ OKRs ของ platform/ program 

3. กรณีท่ีมีแผนงาน/โครงการยอยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณนอยจะไมสามารถดําเนินการได และขอถอนตัวใน
แผนงานน้ัน หนวยงานสามารถบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรใหแผนงาน/ โครงการยอยอ่ืนท่ีผานการ
พิจารณาได 
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เปาหมายการลงทุนดานวิจัยและพฒันาของประเทศ 

1.0% GDP ป 2560 

1.2% GDP ป 2563 
1.5% GDP ป 2564 

ที่มา : ดัดแปลงและปรับปรุงจาก: สอวช. การลงทุนดานการวิจยัและพัฒนาของไทย ป 2560 (รอบปสํารวจ 2561) 8 

159,255 ลานบาท 

32,038 ลานบาท 

21,047 ลานบาท 

123,942 ลานบาท 

? ลานบาท 

? ลานบาท 

31,201 ลานบาท 



- 12 ก.ย. : ทราบงบประมาณท่ี

จะเขากองทุนฯ (กอนเขา ครม.) 

- 17-18 ต.ค. : สภาผูแทนราษฎร พิจารณา 
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 ที่มา : สํานักงบประมาณ 10 



 ที่มา : สํานักงบประมาณ 11 



 ที่มา : สํานักงบประมาณ 12 



 ที่มา : สํานักงบประมาณ 13 



Thanks! 
Any questions? 
 





งบประมาณ ววน. ของหนวยงานรัฐในประเทศป 2563 เทียบกับป 2562 

 -
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 12,800  

 18,415  

 3,585   3,880  

 16,407  

 22,295  

 2,699   1,881  
 447   470  

 3,146   2,350  

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หนวยงานอื่นๆ นอกกระทรวง 

 แผนงานวิจัยและนวัตกรรม  แผนงานพัฒนา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีฯ 
รวม 2 แผนงาน 

 ท่ีมา : การจัดสรรงบประมาณประจําป 2563, สํานักงบประมาณ กันยายน 2562 

รวมงบประมาณป 2562 

เทากับ 19,553  ลานบาท 

รวมงบประมาณป 

2563 เทากับ 

24,645 ลานบาท 
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