
ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนการด าเนินงานและงบประมาณ
ส านักงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



1. ค ำส่ังสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร

บริหำรกิจกำรทั่วไปของ สอวช. ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร สอวช. แทนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ มีหน้ำที่และอ ำนำจควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของ สอวช. ตำมมำตรำ 25 (1)

ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนและให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำนของ สอวช.

2. พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกำศบังคับใช้ ให้ไว้ในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 

2563 ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 

281,776,100.00 บำท จ ำแนกตำมแผนงำน ดังนี้

(1)  แผนงำนบูรณำกำร  33,397,300.00    บำท

(2)  แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 110,111,000.00    บำท

(3)  แผนงำนพ้ืนฐำน 50,859,700.00   บำท

(4)  แผนงำนบุคลำกร 87,408,100.00   บำท

เร่ืองเดิม



การด าเนินงาน

ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ได้จัดท ำแผนงบประมำณของส ำนกังำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
ประกอบด้วย 

(1) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ตำม พ.ร.บ.) 281,776,100.00 บำท

(2) งบประมำณผูกพันยกมำจำก ปี 2562 292,658,751.78 บำท

(3) งบประมำณรำยจ่ำยปี 2562 คงเหลือ 48,409,531.30 บำท

(4) *งบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก (ต่อเนื่อง) 6,486,330.00 บำท

(5) *งบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก เหลือจ่ำย 6,728,142.82 บำท

รวม 635,958,855.90 บาท

(6) เงินส ำรองฉุกเฉิน 30,000,000.00 บำท

รวมแผนรายจ่ายงบประมาณและเงินส ารองฉุกเฉิน 665,958,885.90    บาท



แผนการด าเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

ไม่รวมเงินส ำรองฉุกเฉิน 30,000,000.00 บำท
*เงินนอกงบประมาณซ่ึงเป็นเงนิรายได้จากความสามารถของ สอวช.

แผนงาน งบประมาณ (บาท)

1. กำรปฏิรูประบบกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 14,589,660.00

2. ห้องปฏิบัติกำรอนำคตด้ำนนโยบำยกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7,989,820.50

3. กำรจัดท ำกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 66,713,684.24

4. กำรข้ึนรูปข้อเสนอนโยบำยและข้อริเริ่มใหม่ 29,177,773.04

5. กำรออกแบบข้อมูลเชิงระบบเพ่ือกำรวำงแผนนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10,370,000.00

6. เลขำนุกำรสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2,060,340.00

7. กำรพัฒนำประสิทธิภำพองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 102,203,555.36

8. บุคลำกรภำครัฐ 123,617,276.25

9. กำรขับเคล่ือนโครงกำรส ำคัญส่งต่อหน่วยงำนปฏิบัติตำมภำรกิจ 266,022,273.69

10.*โครงกำรสนับสนุนจำกภำยนอก (ต่อเนื่อง) 6,486,330.00

รวมงบประมาณ (บาท) 629,230,713.08

*งบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก เหลือจ่ำย 6,728,142.82

รวมทั้งส้ิน (บาท) 635,958,855.90



ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การติดตามและประเมินผล
- กรอบกำรติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนนิงำน อววน. (สนับสนุนกำรท ำงำน

ของ คกก.พิเศษเฉพำะเรื่อง)
- หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรติดตำมประสิทธิภำพและผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ วช. (สนับสนุน

กำรท ำงำนของ คกก.ขับเคลื่อนกำรปฏิรูป)
- กำรตรวจสอบกลไกและกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำน ววน.

(สนับสนุนกำรท ำงำนของอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร หรือ อคตป.)
งบประมาณ

- กลไกกำรจัดท ำกรอบงบประมำณด้ำน อ. และ ววน.
- ข้อเสนอกำรบริหำรงบประมำณ อ. และ ววน.

โครงสร้างระบบหน่วยงาน
- ระบบกำรให้ทุน



งบประมาณ 7,154,920.00 บาท

กำรจัดท ำกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์
กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

งบประมาณ 7,434,740.00 บาท

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ต่อ)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

มาตรการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
- หลักเกณฑ์กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ และเพ่ือกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรของ

สถำบันอุดมศึกษำ
- มำตกำร SBIR และ STTR
- มำตรกำร Innovation Sandbox
- ประกำศหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรม
- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรต่ำงๆ
- ระเบียบสภำนโนบำยและระเบียบ ครม.



ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

- ข้อมูลวิเครำะห์เชิงลึกแนวโน้มโลกและผลกระทบต่อไทยด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อววน.) ส ำหรับสนับสนุนกำรจัดท ำนโยบำย แผนและมำตรกำรด้ำน อววน.

- ข้อเสนอประเด็นยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญของประเทศ (Agenda Setting) 

ห้องปฏิบัติการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ 7,989,820.50 บาท

ห้องปฏิบัติกำรอนำคตและวิจัยเชิงระบบ



งบประมาณ 51,653,699.24 บาท

กำรพัฒนำนโยบำยก ำลังคน

และกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม

งบประมาณ 10,959,085.00 บาท งบประมาณ 4,100,900.00 บาท

กำรพัฒนำยุทธศำสตร์และ

ขับเคล่ือนควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศด้ำน อววน.

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

- นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 – 2570 (Basic Plan)

- แผนที่น ำทำงกำรวิจัยขั้นแนวหน้ำ (Frontier Research Strategic Roadmap) ด้ำน Food Frontier, Life 

Science และ Physical Science (Quantum Tech, High Energy Physics, Earth-Space System)

- ยุทธศำสตร์ปัญญำประดิษฐ์ของประเทศไทย (National AI Strategy)

- ข้อเสนอนโยบำย มำตรกำร หรือแผนในกำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคน และกำรพัฒนำระบบ

นวัตกรรมในกำรอุดมศึกษำ

กำรจัดท ำนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์ อววน. ปี 2565 -

2570

การจัดท ากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



การขึ้นรูปข้อเสนอนโยบายและข้อริเริ่มใหม่

งบประมาณ 17,267,773.04 บาท งบประมาณ 2,700,000.00 บาท

กำรพัฒนำข้อริเริ่มใหม่ด้ำนเศรษฐกิจ

นวัตกรรม
Thailand Innovation Policy 

Accelerator (TIPA)

กำรพัฒนำนโยบำยและออกแบบ

แพลตฟอร์มสนับสนุนวิสำหกิจฐำน

นวัตกรรม

งบประมาณ 9,210,000.00 บาท

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

- ข้อเสนอกลไกขับเคล่ือนนโยบำย BCG in Action และโครงกำรริเริ่มส ำคัญ (Flagship Project)

- สมุดปกขำวกำรพัฒนำเศรษฐกิจหมุนเวียน

- แพลตฟอร์มสนับสนุนวิสำหกิจฐำนนวัตกรรม โดยบูรณำกำรและต่อยอดจำกบริกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐและมหำวิทยำลัย

- ข้อเสนอกลไกขับเคล่ือนกำรพัฒนำก ำลังคนส ำหรับอุตสำหกรรมรำง ยำนยนต์สมัยใหมแ่ละอำกำศยำน และต้นแบบกำรพัฒนำคลัส

เตอร์อุตสำหกรรมสนับสนุน (ชุบโลหะ)

- ต้นแบบนโยบำยเมืองปลอดภัย ผ่ำนกระบวนกำร Thailand Innovation Policy Accelerator (TIPA)



การออกแบบข้อมูลเชิงระบบเพ่ือการวางแผนนโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

- รำยงำนกำรออกแบบระบบบญัชีข้อมูล (data catalogue) และกำรเช่ือมโยงข้อมูลส ำหรับพัฒนำนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์ อววน. ของประเทศ 

- รำยงำนสถำนกำรณ์กำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำ และกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปี 2563

งบประมาณ 10,370,000.00 บาท

ระบบฐำนข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล



เลขานุการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

- กำรบริหำรจัดกำรประชุมและติดตำมงำนของสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ

งบประมาณ 2,060,340.00 บาท

โครงกำรกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำนโยบำย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

- ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคญัที่รองรับกระบวนกำรด ำเนินงำนและ
ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงทันท่วงที

- ระบบกำรบริหำรและสนับสนุนจดัตั้งหน่วยบริหำรและจัดกำรทุนเฉพำะด้ำนในระบบกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
งบประมาณ 18,689,218.52 บาท

กำรพัฒนำระบบงำน กระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี และกำรส่ือสำร 

เช่น กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนท่ียึดหยุ่นคล่องตัว กำรบริหำรกำรเงิน 

บัญชี งบประมำณ และตรวจสอบภำยใน กำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์

ภำพลักษณ์องค์กร เป็นต้น

งบประมาณ 10,857,893.50 บาท

งบประมาณ 32,007,291.06 บาท

อำคำรสถำนท่ีและบริหำรทั่วไป เช่น ค่ำเช่ำพ้ืนท่ี ค่ำวัสดุ 

อุปกรณ์ส ำนักงำน  อ ำนวยกำรโดยบอร์ดบริหำร 

คณะกรรมกำรเฉพำะทำง 

กำรพัฒนำและบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรพัฒนำผู้น ำ

รุ่นใหม่ กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ กำรส่ือสำร ระบบพ่ีเลี้ยง กำร

จัดกำรเชิงกลยุทธ์ W@A ระบบเส้นทำงสำยอำชีพ เป็นต้น

งบประมาณ 18,420,659.16 บาท

ระบบสำรสนเทศและไอที เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

เครือข่ำย โปรแกรมส ำนักงำน เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

และกำรบ ำรุงรักษำ 

งบประมาณ 22,228,493.12 บาท

ระบบบริหำรจัดกำรกลำงเพ่ือสนับสนุนหน่วยบริหำรและจัดกำรทุนโครงกำร

ริเร่ิมใหม่และมำตรกำรฉุกเฉิน เช่น กำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณและ

บริหำรกำรเงินเพ่ือพัฒนำเชื่อมโยงระบบข้อมูลหน่วยงำนภำยนอก อำทิ 

สกสว. ส ำหรับรองรับกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่

รองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือภำวะคับขันให้สำมำรถด ำเนินกิจกรรมส ำคัญ

หรือกำรกอบกู้สู่ภำวะกำรท ำงำนปกติ เป็นต้น



ด้านบุคลากรภาครัฐ8

งบประมาณ 123,617,276.25 บาท

ค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และค่ำรักษำพยำบำล



การขับเคล่ือนโครงการส าคัญส่งต่อหน่วยงานปฏิบัติตามภารกิจ9

งบประมาณ 242,624,973.69 บาท

กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรมขนำดใหญ่เพ่ือ

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เป้ำหมำย (Spearhead) แผนงำน

ด้ำนเศรษฐกิจ

งบประมาณ 23,397,300.00 บาท

กำรบริหำรจัดกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร 

(Food Innopolis)



งบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก 6,486,330.00  บำท
▪ โครงกำรหุ้นส่วนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไทย-จีน 125,880.00 บำท

• โครงกำรส่งเสริมผูป้ระกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ (Innovative Startup)       80,450.00 บำท

• โครงกำร Talent Mobility ภำยใต้โครงกำรพัฒนำ Tech-based Startup 1,600,000.00 บำท

ด้วยอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคและเครือข่ำย (TESNet)

• โครงกำรห้องปฏิบัตกิำร STEM Lab ของโรงเรียนในโครงกำร วมว. 4,680,000.00 บำท

แผนงานสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก10



เพ่ือให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณรำยจ่ำยของ
ส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ให้ส ำนักงำนฯ สำมำรถ
โอนย้ำยงบประมำณภำยในแผนงำนและแผนกลยุทธ์ได้ รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมเอกสำรแนบ

ประเด็นเสนอท่ีประชุม


