
 
 
 

การประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงานและแนวทางการติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ – ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  
ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 

๑. หลักการและเหตุผล  

     ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบการก าหนดแนวทางการ
จัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยก าหนดให้มีการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานคณะที่ ๔.๓  มีอ านาจหน้าที่ “ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
ถูกต้อง ปราศจากการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการท างานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนบูรณาการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป” โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพ
หลักในการด าเนินงาน  

  ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ได้มีการติดตามให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research 
Management System : NRMS) ส าหรับในปี ๒๕๖๒ วช. ร่วมกับ สวทน ได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ (Ongoing & Monitoring) และติดตามประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผล กลไกการบริหารงบประมาณและผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม วช และ สวทน. จึงเห็นควรจัดกำรประชุมชี้แจงแผนกำรด ำเนินงำนและ
แนวทำงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำนในกำรใช้งำนระบบ NRMS รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ของผู้ใช้งำนต่อระบบดังกล่ำว 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือชี้แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนกำรด ำเนินงำนและแนวทำงกำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.๒ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบูรณำกำรวิจัยนวัตกรรม ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.๓ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกำรใช้ระบบ NRMS 

 



๒ 

 

๓. วัน เวลา และ สถานที่ 
      วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เวลำ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ ๓ – ๔ ชั้น ๔  
โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำร และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร 

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม  
๖00 คน 

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ำยติดตำมกำรใช้งบประมำณกำรวิจัย กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
โทร :  02 561 2445 ตอ่ 407-408 
โทรสาร : 0 2940 5495 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๖.๑ หน่วยงำนภำครัฐได้รับทรำบและมีควำมเข้ำใจที่ตรงกันในแผนกำรด ำเนินงำนและแนวทำงกำรติดตำม

งบประมำณในลักษณะบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๒ หน่วยงำนภำครัฐมีควำมเข้ำใจและสำมำรถรำยงำนกำรติดตำมงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านทางระบบ NRMS  
๗. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว มป ระชุ ม ไม่ เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการล งทะ เบี ยน  โ ดยสาม ารถล งทะ เบี ยน ได้ ที่  
http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php 

 
 
 
 
 

                                  
                                                   แบบลงทะเบียนออนไลน์ 

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส าหรับการประชุมดังกล่าว 
ผู้เข้าร่วมการประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมได้จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุม ของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม 
๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  

(ฉบับที่ ๒)  
 

 
 


