
นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
เพื่อการก ากับดูแลงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ 

  
สืบเนื่องจากคณะอนุกรรรมาธิการด้านงบประมาณ ฝึกอบรม สัมมนา  ประชาสัมพันธ์  งบด าเนินงาน 

ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ 
กองทุนเงินอุดหนุน  และรายจ่ายอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างประราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ได้พิจารณาข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณของหน่ายงานต่าง ๆ 
โดยเฉพาะงบประมาณที่ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีข้อคิดเห็นดังนี้ 

1. หน่วยงานที่ขอจัดต้ังงบประมาณมจี านวนมากในหลากหลายสังกัด และหลากหลายรปูแบบองค์กร 
2. ผลการวิจัยที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการ มีบางส่วนซ้ าซ้อน บางประเด็นหรือปัญหาซึ่งต้องการการ

วิจัยเพื่อแก้ปัญหา ไม่ได้มีการวิจัยเพื่อการนั้น 
3. ขาดข้อมูลในภาพรวมของประเทศ และขาดการก าหนดทิศทางการวิจัยที่มุ่งเป้า โดยเฉพาะการวิจัยที่

พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า ไปจนถึงปลายน้ า รวมถึงการวิจัยตลาดในกรณีที่พัฒนาเชิง
พาณิชย ์

4. งบประมาณมีจ ากัด จึงต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
คณะอนุกรรรมาธิการด้านงบประมาณ ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ งบด าเนินงาน ค่าจ้าเหมาบริการ  

ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  จึงได้นัดประชุมหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าว 
และได้ซักถามข้อมูล ในที่สุดได้ข้อสรุปเพื่อการด าเนินงานในส่วนของการก ากับดูแลงบประมาณเพื่อการวิจัย ซึ่งจะ
ตรงกับเป้าหมายของฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) และฝ่ายตรวจสอบ (วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร) รวมถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของฝ่ายด าเนินการ (หน่วยราชการ) ดังนี้ 

1. เห็นชอบกับการที่ วช และ หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหามหาชน) (สวก.) และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ก าลังด าเนินการเพื่อปฏิรูประบบวิจัยเพราะที่ผ่านมายังขาดการบูรณา
การ และมีประเด็นปัญหาหลายประการที่ต้องแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน คงไม่สามารถแก้ไขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 

2. ควรจะมีการก าหนดให้ชัดเจนว่าองค์กรใดจะท าหน้าที่หลักด้านใด  ทั้งด้านการก าหนดทิศทางการ
วิจัย การสนับสนุนทุนวิจัย การสร้างศักยภาพการวิจัย การต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อประชาสังคม 
และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยทั้งหมดมุ่งเป้าหมายเดียวกันตามที่ก าหนดไว้ 

3. ให้ วช. เป็นแกนในการน าเสนอข้อมูลภาพรวมของการวิจัยของประเทศ โดยการน าเสนอ 
1.1 งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว อันเป็นภาระกิจหลักของ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่จัดต้ังโดย 

มติคณะรัฐมนตรี 
1.2 โครงการวิจัยทั้งหมดที่ก าลังด าเนินการอยู่ 
1.3 การวิเคราะห์  สังเคราะห์ ความรู้  องค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยในแต่ละกลุ่ม  แต่ละประเด็น 
1.4 ผลสรุปการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านประชาสังคม พาณิชย์ ในแต่ละปี 



4. ให้ วช. และองค์กรที่สนับสนุนการวิจัย เป็นตัวกลางเร่งประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับหน่วย
วิจัย ในการถ่ายทอดผลการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

5. ให้ วช. เป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการประเมินที่ครอบคลุม 
1.1 ความส าเร็จของการวิจัย 
1.2   ความส าเร็จของหน่วยงาน   
1.3 ผลการวิจัยในภาพรวมการวิจัยในแต่ละด้านของประเทศ 
   เพื่อประกอบการอนุมัติงบประมาณเพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในปีต่อ ๆ ไป 

6. ให้ วช. เพิ่มบทบาทการเป็นตัวกลางเช่ืองโยงบูรณาการกับบุคลากรที่เช่ียวชาญในด้านนั้น ๆ หรือ
หน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ กับหน่วยงานหรือกลุ่มที่ต้องการงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา หรือแก้ปัญหากับ
อาศัยสื่อในการถ่ายทอดผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ ให้กระจายความรู้จากงานวิจัยให้กว้างขวางยิ่ง ๆ ข้ึน 

 

โดยท่ีคณะอนุกรรรมาธิการด้านงบประมาณ ฝึกอบรม สัมมนา  ประชาสัมพันธ์ งบด าเนินงาน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างท่ีปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ให้ส านักงบประมาณประสานงานกับ วช.            
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณในส่วนน้ี และให้ก ากับดูแลการใช้งบประมาณในส่วนน้ีท้ังหมด ในยอดรวม
ประมาณหน่ึงหมื่นล้านบาท  (ซึ่งแต่เดิม วช.สามารถก ากับดูแลระดับโครงการในงบประมาณปีละประมาณ        
4 พันล้านบาท) ซึ่งรวมงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยท่ีปีน้ีได้รับงบประมาณมากขึ้นเป็นพิเศษ 
รวมถึงงบประมาณการจ้างท่ีปรึกษา ซึ่งคาบเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยด้วย   

 

จากแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกันจากนโยบายของฝ่ายบรหิาร  และฝ่ายสภา วช. เห็นเป็นโอกาส
ดีที่จะสามารถท าหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมาตั้งแต่อดีต  แต่ติดขัดที่ระบบบริหารจัดการ และ
เป็นช่วงจังหวะที่กลุ่มองค์กรที่สนับสนุนการวิจัย ได้แก่ สกว. สวทช.  สวรส.  สวก. และองค์กรนโยบาย คือ สวทน. 
ได้มีการตกลงร่วมมือกันในเบื้องต้นในหลาย ๆ ด้าน จึงได้มีการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบาย 
โดยมีผลความคืบหน้าดังนี้ 

1. ส านักงบประมาณได้ริเริ่มจัดท าบูรณาการภาพรวมงบประมาณในแต่ละด้านที่ส าคัญ และใน
ปีงบประมาณ 2555 จะมีการจัดท าบูรณาการงบประมาณเพื่อการวิจัยด้วย โดยมอบหมายให้บุคลากรของส านัก
งบประมาณรับผิดชอบของแต่ภารกิจ ซึ่ง วช.ได้เสนอตัวเข้าร่วมงานด้วยในส่วนบูรณาการเพื่อการวิจัย                  
จะท าให้ได้ภาพรวมของงบประมาณที่เสนอขอเพื่อการวิจัย 

2. วช. และ ส านักงบประมาณร่วมมือกันที่จะช่วยระบุนิยามของการวิจัย งบประมาณเพื่อการวิจัย เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการ label งบประมาณที่เสนอขอในปีงบประมาณ 2555 

3. วช. ยังคงรับหน้าที่ในการวิเคราะหโ์ครงการวิจยัของหน่วยงานภาครัฐที่จะเสนอขอรับงบสนับสนุนการ
วิจัยตาม มติ ครม. เช่นเดิม แต่ในปีงบประมาณ 2555 นีจ้ะมีพิจารณาเพียงความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของ
แต่ละโครงการเท่านั้น  แต่จะดูว่าโครงการที่เสนอขอเข้ากับกรอบประเด็นและโจทย์วิจัยของประเทศที่เป็นเรื่อง
ส าคัญและเร่งด่วน 13 ประเด็นหรือไม่ด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการจัดหารายได้ฯ (คุณวรวัจน์ เอื้อ
อภิญญากุล เป็นประธาน)  ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของรัฐบาลและภาพรวมของประเทศ 

4. วช. จะท าหน้าที่ประเมนิและวิเคราะห์ในภาพรวมส าหรบังบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ หรืออยู่ใน
สถานภาพอื่นใดที่ไม่ได้ส่งโครงการวิจัยเพื่อให้ วช ประเมินก่อนขอตั้งงบประมาณ ว่าอยู่ในกรอบประเด็นวิจัย
เร่งด่วนและส าคัญหรือไม่ เพียงใด และมีศักยภาพในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้มากน้อย



เพียงใด เพื่อท าความเห็นประกอบส าหรับการพิจารณาของคณะอนุกรรรมาธิการด้านงบประมาณ ฝึกอบรม 
สัมมนา  ประชาสัมพันธ์  งบด าเนินงาน ค่าจ้าเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ    ใน
การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณปี 2555 

5. ส าหรับหน่วยงานพันธมิตรที่มีลักษณะเป็นองค์กรสนับสนุนการวิจัยที่มีการตั้งเพียงกรอบวงเงิน
งบประมาณโดยยังไม่มีรายละเอียดโครงการวิจัยให้พิจารณา  ได้แก่  สกว.  สวทช.  สวรส. สวทน. (เฉพาะงบที่
เกี่ยวกับการวิจัย) รวมถึง สปท.  มีข้อตกลงร่วมกับ วช. ว่า วช. จะยังคงเห็นประโยชน์ของความอิสระในการ
คัดเลือกโครงการของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งไม่จ าเป็นต้องผ่านความเห็นชอบของ วช. (ตามความเห็นคณะอนุ
กรรรมาธิการด้านงบประมาณ ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ งบด าเนินงาน ค่าจ้าเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา 
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณปี 2555 จะให้ วช. พิจารณาเบื้องต้นก่อน
ทุกหน่วยงาน) แต่หน่วยงานเหล่านี้จะต้องให้ข้อมูลแก่ วช. ว่ามีแนวทางในการจัดสรรทุนอย่างไร ในประเด็น
อย่างไรประมาณการงบประมาณในแต่ละประเด็นเท่าใด และเมื่อมีการพิจารณาสนับสนุนและจัดสรรทุนวิจัย  ให้
แจ้งข้อมูลให้ วช. ทราบ ซึ่งหากการเช่ือมโยงฐานข้อมูลการวิจัย ตามระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย – Thailand 
National Research Repository (TNRR) เสร็จสิ้นเรียบร้อย ข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ก็
สามารถลดข้ันตอนการรายงานข้อมูลไปได้ 

6. ส าหรับสัดส่วนของการสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นเร่งด่วน 13 ประเด็น จะพิจารณาอยู่ในกรอบ             
70 : 30 และในแต่ละประเด็นดังกล่าวจะให้ความส าคัญต่อโครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม  มากกว่า โครงการวิจัยพื้นฐาน หรือการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
โดยจัดสัดส่วนไว้ที่ 70 : 30 เช่นเดียวกัน 

ท้ังน้ี ท้ัง 6 ประเด็นดังกล่าว  วช. จะด าเนินการโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง 5 ส (สกว. 
สวทช.  สวรส.  สวก. และ สวทน.)  เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการพัฒนาการวิจัยของประเทศในเบ้ืองต้น  โดย
อาศัยแนวคิดของ supply-driven หรือ budget-driven 

 

นอกจากนั้น ในการหารือเพื่อการก าหนดงบประมาณเพื่อการวิจัยของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ 11 ซึ่งจะเพิ่มงบประมาณเพื่อการวิจัยจาก 0.25% 
ข้ึนเป็น 0.5% และ 1-2% ตามล าดับ นั้น ในการนี้ วช.  มีข้อมูลที่ขอน าเสนอเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ส านักงบประมาณและ วช.  ได้แจ้งข้อมูลงบประมาณเพื่อการวิจัยปี 2554 ที่มียอดใกล้เคียงกันว่า
ประมาณ  9,900 ล้านบาท คิดเป็นเพียงประมาณ 0.12%GDP หากประเมินว่าภาคเอกชนใช้งบเพื่อการวิจัย
ปริมาณ 45% ใกล้เคียงกับของปี 2553 แล้ว งบเพื่อการวิจัยปี 2554 มีเพียง 0.22% GDP เท่านั้น 

2. ในปีงบประมาณ 2555  ส านักงบประมาณแจ้งว่าแม้จะมียอดเงินจัดสรรเพิ่มข้ึน แต่ก็คงไม่มากไปกว่า
ที่เพิ่มข้ึนในแต่ละปี คือประมาณ 5-7% 

3. วช. ได้เสนอแนวคิดและการด าเนินการที่ได้ท ามาแล้วได้แก่ 
3.1 การบูรณาการงบประมาณเพื่อการวิจัย เพื่อท าให้เห็นภาพรวมของงบประมาณที่เสนอขอเพือ่

การวิจัยในปีนี้ ที่ก าลังด าเนินการอยู่โดยความร่วมมือระหว่าง วช. กับ ส านักงบประมาณ 
3.2 การก าหนดกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจัย ทั้งในภาพรวม ส่วนภูมิภาค และนโยบาย          

การวิจัยรายประเด็น (sector) ท าให้สามารถตีกรอบในการพิจารณางบเพื่อการวิจัยที่มุ่งเป้าได้ชัดเจนมากข้ึน 



3.3 การร่วมมือกันระหว่าง 5 ส. และ วช. ที่จัดท านโยบายการวิจัยในประเด็นหลัก ได้แก่ ข้าว             
มันส าปะหลัง ยางพารา โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นประเด็นที่มีความส าคัญมากและน่าจะใช้เป็น              
การน าร่องในการก าหนดงบประมาณในภาพรวมของแต่ละประเด็นได้ทั้งระยะปานกลางคือประมาณ 5 ปี และ
ระยะสั้นคือส าหรับปี ๒๕๕๕ ได ้

3.4 การพัฒนาระบบประเมินผลการวิจัย  ที่ครอบคลุมในหลากหลายมิติ 
4. แผนภูมิข้างล่างเป็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2555 แผนวิจัยอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งยังมี

แผนวิจัยอยู่ในอีกหลายแผน หลายยุทธศาสตร์ซึ่งการ label งบ และการด าเนินการบูรณาการงบเพื่อการวิจัยจงึจะ
สามารถแสดงงบประมาณเพื่อการวิจัยได้ใกล้เคียงมากข้ึน  

5. วช. เสนอความเห็นว่า การเพิ่มงบประมาณเพื่อการวิจัยตามนโยบายของรัฐ ควรจะต้องมีเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ชัดเจน มีกลุ่มคนที่คัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพ  มีผลที่ประเมินและวัดได้ชัดเจน ไม่สมควรเพิ่มงบประมาณ
ตามวิธีการจัดสรรตาม พรบ งบประมาณ ไปตามหน่วยงาน ให้แต่ละหน่วยงานได้รับเงินเพิ่มตามสัดส่วนที่เคยได้รบั
อยู่ เพราะก ากับควบคุมได้ยาก  อีกทั้งน่ายังต้องประเมินศักยภาพของหน่วยงานที่รับงบเพื่อการวิจัยที่ขณะนี้ก าลัง
ท าอยู่ ทั้งนี้ เสนอว่า 5ส และ วช. อาสาที่จะร่วมกันดูแลงบประมาณที่หากรัฐเพิ่มให้ดังกล่าว โดยปีนี้เสนอมุ่งเป้าที่  
5 ประเด็นที่ได้มีความร่วมมือในการจัดท ากรอบนโยบายการวิจัยมาแล้ว 

6. จากข้อมูลที่ได้รับจากส านักงบประมาณและความสามารถในการเพิ่มปรมิาณงบประมาณเพื่อการวิจยั
กับศักยภาพและความพร้อมของนักวิจัย  หน่วยวิจัย และการคาดการณ์แนวทางการเพิ่มงบประมาณเพื่อการวิจยัที่ 
สวทน. และ วช. ประเมินแล้ว เห็นว่าน่าจะขอเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปใน 1-2 ปี แรก ดังนั้นจึงเสนอขอ
งบประมาณเพื่อการวิจัยส าหรับปี 2555 พิเศษ (นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณไปตามหน่วยงานตามการ
พิจารณาโดยปกติของ ส านักงบประมาณ) และมีการบริหารจัดการแบบมุ่งเป้าโดยเฉพาะไม่ได้จัดสายตรงไปยัง
หน่วยงานเช่นงบประมาณปกติอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือประมาณ 10% จากงบประมาณปี 2554  ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ชุดท่ีผ่านมา ท้ังน้ีตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ พรบ. งบประมาณ  จะให้จัดเงิน
งบประมาณท่ีเพ่ิมพิเศษประมาณ 1,000 ล้านบาท น้ีไว้ท่ี  วช. (ซึ่ง วช. ขอเรียนว่าเป็นเงินงบประมาณเพ่ิม
เป็นพิเศษ ไม่ใช่เบียดเอาจากงบประมาณปกติของ วช.) แต่อยู่ในความดูแลร่วมกันระหว่าง  5 ส และ วช. 
โดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีวิธีการจัดสรรท่ีดี  มีการก ากับดูแลท่ีดี และมีการประเมินผลท่ีดีแล้ว  ก็จะเป็น
ประโยชน์และตรงกับสิ่งท่ีรัฐบาลชุดน้ีปรารถนาจะเห็น อันจะน าไปสู่การเพ่ิมงบประมาณเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาท่ีสามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



 
 

7. เพื่อตอบรับกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนัที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งได้ต้ังป้าหมาย
เพิ่มงบวิจัยและพัฒนาข้ึนไปเป็น 2% ของ GDP ในระยะเวลา 5 ปี ทาง วช. เสนอให้จัดสรรงบประมาณที่มีการ
บริหารจัดการแบบมุ่งเป้าเพิ่มอีก  5 ประเด็นในวงเงิน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณในส่วนนี้ 2,500 ล้าน
บาทและมีประเด็นวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนคือ การจัดการทรัพยากรน้ าและภัยพิบัติในวงเงิน 400 ล้านบาท ด้าน
พลังงานในวงเงิน 400 ล้านบาท ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในวงเงิน 300 ล้านบาท ด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยด้านอาหารในวงเงิน 200 ล้านบาท และด้านเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรมใน
วงเงิน 200 ล้านบาท  

 


