
 
 

 

 การประชุม 
เร่ือง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม 

 วันจันทรท์ี่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
--------------------------------------------- 

๑. ที่มาและความส าคัญ 
 ประเทศได้มีการด าเนินการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ 
โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้และการพัฒนา
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขึ้น ท าหน้าที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีขอบเขตการท างาน 
(Framework)  ๔ ประเด็น ดังนี้ ๑) ก าหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม  
๒) ก าหนดระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ๓) สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ ๔) ปรับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาปัจจัยเอ้ือ  โดยมี
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการสภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการขับเคลื่อนโดย
คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ  

 คณะอนุกรรมการด้านปรับระบบงบประมาณการวิ จัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการภายใต้ 
สภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยก าหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการฯ และปรับระบบ
การจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นแบบแผนงานบูรณาการ (program based) โดยให้ความส าคัญกับ
หน่วยงานวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากร่วมกันจัดท าแผนงานบูรณาการฯ ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า 
สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และสามารถผลักดันให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล วช. และ สวทน. ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
จึงเห็นควรจัดการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงท าความเข้าใจแนวทางการจัดสรร
งบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม และการจัดท าแผนบูรณาการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

 
 



 
 

 

๒. วัตถุประสงค ์
 ชี้แจงท าความเข้าใจแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม และการจัดท าแผน
บูรณาการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
๓. รูปแบบการประชุม 
 บรรยาย และอภิปราย 
 
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้บริหารและผู้ประสานงานที่เก่ียวข้อง ๖๐๐ คน  

- ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
- ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน 
- ผู้ประสานงานด้านแผน นโยบาย และการบริหารงบประมาณการวิจัยของหน่วยงาน 

 
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ และสถานที่ติดต่อ 
  กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)  
  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
  โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๔, ๔๐๕   
  โทรสาร : ๐ ๒๕๖๑ ๓๗๒๑ 

E-mail : budget.parb@nrct.go.th  
 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. หน่วยงานสามารถจัดท าแผนงานบูรณาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ 
 ๒. ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์

ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ  
 ๓. สามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 

๗. วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม 
  วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔  
 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 
 
 



 
 

 

ก าหนดการประชุม 
เร่ือง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม 

วันจันทรท์ี่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
------------------------------------------------------------- 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. เปิดการประชุม 
โดย   พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง 
        รองนายกรัฐมนตรี 

๑๐.๑๕ - ๑๐.๔๕ น. บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
โดย   ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
        เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
        ๒. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ 
        เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๑๕ น.   การอภิปรายเรื่อง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการจัดท าแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
โดย   ๑. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ 
            ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ 
        ๒. นายวิโรจน์  นรารกัษ์  
            รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน                    
            ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
        ๓. ดร.สิริพร  พิทยโสภณ 
            ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์    
            เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ด าเนินการอภิปราย  
โดย       ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง 
            รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

๑๒.๑๕ - ๑๓.๓๐ น.      ------------------------------------ รับประทานอาหารกลางวัน -------------------------------------- 
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. การเตรียมการจัดท างบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจ าปี ๒๕๖๒ 

            ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

 

 
 


