
แนวทางการตดิตามการดาํเนินงานวจิยั

ในลกัษณะบูรณาการ ประจาํปี 2561

อุไร เช้ือเยน็
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและโครงการพิเศษและเร่งด่วน

กองบริหารแผนและงบประมาณการวจิัย

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.)



บทบาท วช.
จัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

จัดทําแผนบูรณาการงบประมาณการวจิัยและนวตักรรม (รวมทั้ง

จัดลาํดับความสําคญังานวจิัยทีห่น่วยงานต่างๆ เสนอของบ

แผ่นดิน) ผ่านระบบ NRMS

การติดตามและประเมนิผลการวจิัยของประเทศ 

ส่งเสริม และสนบัสนุนการวจิยั รวมทั้งรางวลันกัวจิยัดีเด่น

แห่งชาติและรางวลัส่ิงประดิษฐ์

ให้บริการข้อมูลงานวิจัยต่างๆ  โดย ระบบ TNRR



กรอบการวจิัยและเป้าหมายการวจิัย

• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

• แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564)

• แผนการขบัเคล่ือนและปฏิรูประบบวจิยัแบบบูรณาการของ
ประเทศ และกรอบยทุธศาสตร์การวจิยัแห่งชาติ  ๒๐ ปี

• แผนงานบูรณาการการวจัิยและนวตักรรม 2561             
(วช.+สวทน. เป็นเจ้าภาพ)



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี



แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12



แผนการขบัเคล่ือนและปฏิรูประบบวจิยัแบบบูรณาการ
ของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวจิยัแห่งชาติ
๒๐ ปี

กรอบยทุธศาสตร์การวิจยัแห่งชาติ ๒๐ ปี

• ดา้นความมัน่คง    

• ดา้นการเกษตร

• ดา้นอุตสาหกรรม

• ดา้นสังคม

• ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข

• ดา้นพลงังาน

• ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม



แผนงานบูรณาการการวจิัยและนวตักรรม 
2561 (วช.+สวทน. เป็นเจ้าภาพ)



วตัถปุระสงคข์องแผนบรูณาการ
1. เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการงบประมาณงานวจัิยและพัฒนาของ

ประเทศ ลดความซํ้าซอ้น และมเีป้าหมายทีช่ดัเจน
2. เพือ่ใหส้ามารถกําหนดสัดสว่นการลงทุนทางวชิาการตามมติิ

ตา่ง ๆ 
3.เพือ่กําหนดเป้าหมาย และการใชง้บประมาณ 
4.เพือ่ประเมนิผลความคุม้คา่ของการลงทนุ 
5. เพือ่เพิม่ศักยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ
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เป้าหมาย
1. ใหเ้ห็นภาพรวมของการวจัิยและลงทุนดา้นการวจัิย และพัฒนา

ทีรั่ฐดําเนนิการ 
2. ทําใหเ้ห็นสดัสว่นการลงทนุการวจัิยในมติติา่ง ๆ 
3. สามารถกําหนดเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์เพือ่ชีนํ้าใหม้กีารวจัิย

ในดา้นนัน้ๆ
4. เพือ่ใหส้ามารถลดความซํ้าซอ้นหรอืเพือ่บรูณาการดา้นการวจัิย
5. ทําใหส้ามารถใชก้ลไกงบประมาณในการสง่เสรมิสนับสนุนการ

วจัิย ใหภ้าคเอกชนลงทนุดา้นการวจัิยเพิม่มากขึน้
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การจดัทํางบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร ์ดา้นการวจิยัและนวตักรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

10

ปี เจ้าภาพหลัก เป้าหมาย

2559

2560

2561

เรง่รดัการ
ประยุกตใ์ชง้านวจิยั

และพฒันา
(วจิยัเชงิปฏบิตั)ิ

สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา
• วจิยัพืน้ฐาน 
• วจิยัประยุกต์
• วจิยัพฒันา
• พฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวจิยั

และผลติบคุลากรดา้นวจิยั 

วจิยัและพฒันามุง่
ตอบสนองภาคการผลติ

สาขายุทธศาสตร์
และแกไ้ขปญัหาสาํคญัของ

ประเทศ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
วจิยั บุคลากรทางวจิยัและ

ระบบมาตรฐานการวจิยั ท ัง้ใน
เชงิปรมิาณและคุณภาพ

วจิยัเพือ่สรา้ง/สะสม 
องคค์วามรูท้ ีม่ ี

ศกัยภาพ 

วจิยัและ
นวตักรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์

และเป้าหมาย
ของประเทศ

การวจิยัและพฒันา
นวตักรรมเพือ่

แกป้ญัหาหรอืสรา้ง
ความเขม้แข็งดา้น
สงัคม ชุมชน และ
ความม ัน่คง ตาม
ยุทธศาสตรข์อง

ประเทศ

วจิยัเพือ่สรา้ง/
สะสมองคค์วามรู ้
ท ีม่ศีกัยภาพ เป็น
ฐานความรูใ้นการ
วจิยัและพฒันา

สรา้งระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ระบบนวตักรรม มาตรฐานวจิยั 
มาตรฐานอุตสาหกรรม และ

บุคลากรวจิยัและนวตักรรมทีม่ ี
คุณภาพและเพยีงพอ สง่เสรมิ

การพฒันานวตักรรมของ
ประเทศ



สาํนักงบประมาณ

นักวิจัย

ผู้ประสานหน่วยงาน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Proposal        

assessment
Ongoing &  
monitoring

Research 
evaluation

•ประกาศทนุ
•ย่ืนข้อเสนอการวิจัย
•ตรวจสอบข้อเสนอ
การวิจัย

•ประเมินข้อเสนอการ
วิจัย

•นําเข้าผลการจัดสรร
งบประมาณ

•การเบิกจ่าย
งบประมาณ

•รายงานความก้าวหน้า
•ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์

•รายงานผลผลิต/
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ของการดาํเนินการ
วิจัย

•การนําผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์

ฐานข้อมลู 

โครงการวิจยั

ฐานข้อมูลการ
นํา        
ผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน์

WEB SERVICE สาํหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

คอบช.

ฐานข้อมลู
นักวิจยั

ระบบ NRMS

ฐานข้อมลู
ข้อเสนอ

การวิจยั

Researcher

•ลงทะเบียนนักวิจัย
•ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
•นําออกข้อมูลเป็น CV



การติดตามการผลการดาํเนินงาน

(ตามทกุไตรมาส โดยผู้ประสานงานของหน่วยงานจะเป็น
ผู้รายงานในระบบ NRMS)



วัตถุประสงค์ การติดตาม เป้าหมาย

1. เพื่อให้เกิดการบูรณาการงบประมาณงานวิจัย
และพัฒนาของประเทศ ลดความซํา้ซ้อน และมี
เป้าหมายท่ีชัดเจน

1. ให้เหน็ภาพรวมของการวจัิยและลงทุนด้านการ

วจัิย และพัฒนาท่ีรัฐดําเนินการ 

2. เพื่อให้สามารถกําหนดสัดส่วนการลงทุนทาง
วชิาการตามมิติต่าง ๆ 

2. ทาํให้เหน็สัดส่วนการลงทุนการวจัิยในมิติต่าง ๆ  

3.เพื่อกําหนดเป้าหมาย และการใช้งบประมาณ 3. สามารถกําหนดเป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ เพื่อ

ชีนํ้าให้มีการวจัิยในด้านนัน้ๆ

4.เพื่อประเมินผลความคุ้มค่าของการลงทุน การใช้จ่ายงบประมาณ 4. เพื่อให้สามารถลดความซํา้ซ้อนหรือเพื่อบูรณา

การด้านการวจัิย

5. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ผลงานวจัิยใช้ประโยชน์ 5. ทาํให้สามารถใช้กลไกงบประมาณในการส่งเสริม

สนับสนุนการวจัิย ให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวจัิย

เพิ่มมากขึน้

ทําไมต้องตดิตามผลการดาํเนินงาน?

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย



ตามอะไรบ้าง? 

1. ตามการใช้จ่ายงบประมาณ

- ใช้จ่ายงบประมาณตรงตามทีไ่ด้รับ ตาม พรบ. งบประมาณจ่ายประจาํปี  

- ใช้เงนิได้ทนัเวลาตามแผน   

2. ตามผลการดาํเนินงาน

- ดาํเนินโครงการตรงตาม พรบ. งบประมาณจ่ายประจาํปี 

- ดาํเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

- ได้ผลผลติตอบตวัช้ีวดัของหน่วยงานและแผนบูรณาการ

- ได้ผลงานทีน่ําไปใช้ประโยชน์ได้

เช่น เป็นองค์ความรู้ทางวชิาการ ใช้เป็นนโยบายได้ ใช้ในเชิงสาธารณะ 

(สังคม) ใช้ในเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรม

ประสิทธิภาพหน่วยงาน



ใช้ทําอะไร

ประกอบการพจิารณาการจดัสรรงบประมาณปีต่อไป



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2560



ผลการดําเนินการการตดิตามงบประมาณของแผนบูรณาการ ดานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1 - 3)

งบบูรณาการวิจัยและพัฒนา 15,973 ลานบาท

เบิกจายไปแลว 9,904.0759 ลานบาท

144
หนวยงาน

เบิกจาย
65.27%

คงเหลือ
34.73%

ขอมูล ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2560
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กราฟแสดงรอยละการเบิกจายงบประมาณรายกระทรวง

ขอมูล ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2560



ผลการติดตามการดําเนินงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (ไตรมาส 1-3)

147 

หนวยงาน

มีในระบบ NRMS 141 

หนวยงาน

ไมมีในระบบ NRMS 6

หนวยงาน

 กรอกขอมูลตรงงบประมาณตาม

พรบ. 89 หนวยงาน

 กรอกขอมูลมากกวางบประมาณ

ตามพรบ. 8 หนวยงาน

 กรอกขอมูลนอยกวางบประมาณ

ตามพรบ. 44 หนวยงาน

1. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

2. กรมการปกครอง

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

4. สํานักพระพุทธศาสนาขอคืนงบประมาณจํานวน 5.1860 ลานบาท

5. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไมประสงครายงานผานระบบ เน่ืองจากเปนความลับทางราชการ 

6. สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ไมประสงครายงานผานระบบ เน่ืองจากเปน

ความลับทางราชการ

หนวยงานเพิ่มเติม











เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา
หรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสังคม ชมุชน ความม่ันคง 
และคณุภาพชวีติประชาชน ตามยทุธศาสตรป์ระเทศ

บัญชนีวัตกรรมและ
สิง่ประดษิฐ์

เป้าหมาย
แผนฯ 12

แผนบูรณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561

1. สัดสว่นคา่ใชจ้่ายการลงทนุเพื่อการวจัิยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถ
การแขง่ขันของภาคการผลติและบรกิาร และคณุภาพชวีติของประชาชน  เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีของประเทศ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผนฯ 12

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที ่3. วจัิยและพัฒนา
เพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ีศักยภาพ

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และ
ปัจจัยเอื้อทีส่นับสนุนการวจัิยและนวัตกรรม

1.นวัตกรรมทีภ่าครัฐนําไปใชบ้รกิารประชาชนไม่ต่ํากว่า 
รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด

2.องคค์วามรูท้ีส่ามารถนําไปแกปั้ญหาสังคม ชุมชน ความ
มั่นคง สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติประชาชนในเรือ่ง
สําคัญตามนโยบายรัฐบาล ไม่นอ้ยกว่า 5 ประเด็น

3.แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาในพืน้ทีชุ่มชน/สังคม
ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50 ของผลงานทัง้หมด

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถกูนําไปใชอ้า้งองิใน
ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิรอ้ยละ 50** 

2.องคค์วามรูส้ามารถนําไปตอ่ยอดเชงิลกึหรอื
นําไปใชแ้กไ้ขปัญหาการดําเนนิงานของ
หน่วยงาน รอ้ยละ 50

1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจิัยดา้นต่าง  ๆ เพิม่ขึน้    
รอ้ยละ 20

2. ตน้ทุนของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/
การดําเนนิการวจิัยและพัฒนา ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10

3. บุคลากรดา้นการวจิัยและนวัตกรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000คน**
4. อัตราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจิัยและนวัตกรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ต่อปี

1. มนีวัตกรรมทีนํ่าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย ์จํานวนไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด**

2. มูลค่าการลงทุนในการวจิัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5
เท่า ของค่าใชจ้่ายวจิัยและนวัตกรรมของรัฐ**

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ 

ตวัชีว้ดั
แนวทาง

ดําเนนิงาน

วจัิยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมและคลัส
เตอรเ์ป้าหมายและขอ้
รเิร ิม่ใหม่ตามนโยบาย

รัฐบาล

พัฒนา
ระบบ/

มาตรฐาน 
วจัิย

วจิัยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสม
องคค์วามรูท้างดา้นวชิาการ
เชงิลกึทีม่ศัีกยภาพตามสาขา
การวจิัย โดยเนน้ดา้น
สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร์
ศลิปวัฒนธรรม คุณธรรมและ
จรยิธรรม อย่างเหมาะสม

โครงการวจัิยทีแ่ลว้เสร็จ
สามารถยืน่ตพีมิพ์ 
ระดับชาต ิหรอืนานาชาติ
รอ้ยละ 50** 

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน

อุตสาหกรรม

พัฒนา
บุคลากรวจัิย

และ
นวัตกรรม

ผลงานวจิัยที่
สามารถสรา้ง
นวัตกรรมทาง
สังคมหรอื
นวัตกรรม
สําหรับ
ผูสู้งอายุและผู ้
พกิารภาครัฐ
รอ้ยละ 60 
ของโครงการ

พัฒนา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน
ดา้นการ
วจิัยและ
นวัตกรรม

เป้าหมายแผน
บรูณาการ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายแผน

บรูณาการ

แนวทาง
ดําเนนิงาน

3.1 สัดสว่นการลงทนุการวจัิยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 
เป็นรอ้ยละ 45

6. ผลงานวจัิยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูนําไปใชใ้นการสรา้งมูลคา่เชงิพาณชิยใ์หก้ับภาคการผลติและบรกิาร 
และภาคธรุกจิ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด

5. จํานวนบุคลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่เป็น 15
คนตอ่ประชากร 10,000 คน4. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ

มีจํานวนเพิม่ขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20

จํานวนหน่วยงาน
ทีไ่ดร้ับการ

รับรองหรอืขึน้
ทะเบยีน

มาตรฐานการ
วจิัย เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20

ผูร้ับบรกิารดา้น
มาตรฐาน 

(ทดสอบ/สอบ
เทยีบ/รับรอง
มาตรฐาน) 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ต่อปี 

การจา้งงานใหม่
ของบุคลากร

วจิัยและ
นวัตกรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ต่อปี**

รอ้ยละ 20 ของ
โครงสรา้ง

พืน้ฐานวจิัยและ
นวัตกรรมมกีาร
ใชง้านร่วมกนั

ระหว่าง 2 
หน่วยงานขึน้ไป

สะสมองคค์วามรู ้

3.2 สัดสว่นการลงทนุงานวจัิยพื้นฐานเพื่อสรา้ง/
สะสมองคค์วามรู ้เป็นรอ้ยละ 30

3.3 สัดสว่นการลงทนุระบบโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร 
และระบบมาตรฐาน เป็นรอ้ยละ  25

2. สัดสว่นการลงทนุวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนตอ่ภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40

7. มูลคา่การลดหยอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลสําหรับคา่ใชจ้่ายวจัิยและพัฒนา มีจํานวนเพิม่ขึน้ไม่นอ้ยกว่า             รอ้ย
ละ 20 ตอ่ปี

*  ในทีน้ี่หมายรวมถงึ การวจัิย วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  
** ตัวชีวั้ดทีส่ง่ผลตอ่อันดับความสามารถในการแขง่ขันของ IMD ในดา้นโครงสรา้งพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์

1. โครงการวจัิยและ
นวัตกรรมสอดคลอ้งกับ
อตุสาหกรรมและ
คลัสเตอร์เป้าหมายและขอ้
รเิรมิของรัฐบาล จํานวนไม่
นอ้ยกวา่ 20 โครงการ 
2. ผลงานวจัิยและ
นวัตกรรมนําไปสูก่ารใช ้
ประโยชน์ใน
อตุสาหกรรมและคลสัเตอร์
เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ย
ละ 70 ของโครงการ

1. รายการสนิคา้ใน
รายการบัญชนีวัตกรรม
เกดิการจัดซือ้จัดจา้งจาก
ภาครัฐเป็นจํานวนไมน่อ้ย
กวา่ 10 รายการ
2. มจํีานวนนวัตกรรมที่
ข ึน้บัญชจํีานวน 80
รายการ

การจัดการความรู ้
การวจิัย
เพือ่นําไปสู่การ
พัฒนาชุมชน
และสังคม
เพือ่ความเป็น
เลศิทางวชิาการ

วจิัยและ
พัฒนาเพือ่
ความมั่นคง 
สังคม และการ
พัฒนาทีย่ั่งยนื

วจิัยและพัฒนา
ในประเด็น
สําคัญตาม
ยุทธศาสตร์
ของประเทศ
• ทา้ทายไทย
• มุ่งเป้า

ผลงานวจิัย
สามารถนําส่ง
เป็นแนวทาง
เพือ่กําหนด
นโยบายของ
ภาครัฐ และ/
หรอื หน่วยงาน
ทีร่ับผดิชอบใน
ดา้นต่างๆ รอ้ย
ละ 70 ของ
โครงการ

ผลงานวจิัย
สามารถ
นําไปใชใ้นการ
พัฒนาชุมชน
และสังคม รอ้ย
ละ 70 ของ
โครงการ

วจิัยประยุกตเ์ชงิ
ลกึหรอืต่อยอด 
เพือ่นําไปใช ้
แกไ้ขปัญหาการ
ดําเนนิงานของ
หน่วยงาน

โครงการวจัิยที่
สามารถกําหนด
แนวทางนําไป
ตอ่ยอดเชงิลกึ
หรอืนําไปใช ้
แกไ้ขปัญหา
การดําเนนิงาน
ของหน่วยงาน 
รอ้ยละ 50



2560
พฤศจิกายน

2560
ธันวาคม

2561
มกราคม

2561
กุมภาพันธ

2561
มีนาคม

2561
เมษายน

2561
พฤษภาคม

2561
มิถุนายน

2561
กรกฎาคม

2561
สิงหาคม

2561
กันยายน

2561
ตุลาคม

พ.ย.
อบรมการ

รายงานการ
ติดตามงบบูรณา

การ

ต.ค. - พ.ย. 
1.หนังสือแจงเรื่องการ

ติดตามฯ
2. คูมือการติดตามฯ

พ.ย.
หนังสือแจงเรงรัด

ติดตามฯ 
การรายงาน 1

25 มิ.ย. 

รายงานผล
การติดตามงบบูรณาการ

ไตรมาสท่ี 3

ก.พ.
หนังสือแจงเรงรัด

ติดตามฯ 
การรายงาน 2

25 ก.ย. 

รายงานผล
การติดตามงบบูรณาการ

ไตรมาสท่ี 4

31 มี.ค.

สรุปผลการติดตามงบ
บูรณาการ

ไตรมาสท่ี 2 เสนอ
สภานโยบายฯ

พ.ค.
หนังสือแจงเรงรัด

ติดตามฯ 
การรายงาน 3

30 ก.ย.
สรุปผลการติดตาม

งบบูรณาการ
ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 
2560 เสนอสภา

นโยบายฯ

ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานเพื่อติดตามการใชจายงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรดานการวิจัยและพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ 2561

2560
ตุลาคม

31 ธ.ค.

สรุปผลการติดตามงบบูรณา
การไตรมาสท่ี 1 

เสนอสภานโยบายฯ

30 มิ.ย.

สรุปผลการ
ติดตามงบบูรณา

การ
ไตรมาสท่ี 3 เสนอ

สภานโยบายฯ

25 ธ.ค. 

รายงานผล
การติดตามงบบูรณา

การไตรมาสท่ี 1

ส.ค.
หนังสือแจงเรงรัด

ติดตามฯ 
การรายงาน 4

25 มี.ค. 

รายงานผล
การติดตามงบบูรณาการ

ไตรมาสท่ี 2
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่

196 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900

โทรศพัท์ 0-2561-2445  ต่อ 411 - 413

กองบริหารแผนและงบประมาณการวจิัย

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ(วช.)



จบการนําเสนอ

ขอบคณุค่ะ
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