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มีกำรระบุผลผลิต ผลลัพธ์ที่จะส่งมอบอยำ่งชัดเจน

กำรบริหำรงบประมำณแบบ 
Block grant

กำรพิจำรณำคัดเลือก กลั่นกรองโครงกำรวิจัย/กิจกรรม ควรใช้เกณฑ์ ดังนี้

หน่วยรบังบประมำณ จะพิจำรณำ
- กำรคัดเลือกและจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร 
- กำรปรับลดงบประมำณรำยโครงกำร 
- กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ

พัฒนำศักยภำพพืน้ฐำน หรือมูล
ฐำน ด้ำนกำรวิจัย ของหน่วยงำน

ให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น 

จัดล ำดบัควำมส ำคัญ ในระดับ
โครงกำรตำมคุณภำพและ

ศักยภำพในกำรส่งมอบผลผลิต

ตอบสนองต่อพันธกิจ หรือ
ยุทธศำสตร์กำรวิจยัของหนว่ยงำน
และตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ชำติ 

มีศักยภำพและตอ่ยอดสู่กำรวิจยั
Strategic Fund และพันธกิจของ

หน่วยงำนได้ในอนำคต 

ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำจำก
หน่วยงำน หรือผู้ทรงคุณวุฒิจำก

ภำยนอก

งบประมำณของโครงกำรมีควำม
คุ้มค่ำและเหมำะสม

อำจประกอบด้วยหลำยโครงกำร/กิจกรรม ซึ่งมีควำม
เกี่ยวขอ้งและสอดคลอ้งกบัเปำ้หมำยของแผนงำน  
สะท้อนเป้ำหมำยและพันธกิจของหน่วยรับงบประมำณ

มีกระบวนกำรออกแบบแผนงำน โครงกำรภำยใต้
แผนงำนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรวำงแผนงำนส ำคัญในระยะ 
5 ปี มีเป้ำหมำยสุดท้ำยและเป้ำหมำยรำยปี (Milestone)
งบประมำณรำยปีและงบประมำณทั้งโครงกำรที่ชัดเจน
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o ป.เอก ไม่เกิน 30,000 บำท
o ป.โท ไม่เกิน 25,000 บำท
o ป.ตรี ไม่เกิน 18,000 บำท
o ปวส. ไม่เกิน 12,000 บำท
o ปวช. ไม่เกิน 11,000 บำท
o ต ่ำว่ำ ปวช. จ้ำงเป็นรำยวัน (ไม่เกินขั้นต ่ำตำมกฎหมำยก ำหนด)

(หำกมีประสบกำรณ์สำมำรถเพิ่มจำกอัตรำเงินได้ตำมควำมเหมำะสม)

มิใช่บุคลำกรประจ ำของหน่วยงำน โดยมีอัตรำเงินเดือนตำมวุฒิ
กำรศึกษำ ต่อคน ต่อเดือน ดังนี้

ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำ

✓ จ้ำงเมื่อมีควำมจ ำเป็นที่ต้องได้รับค ำปรึกษำ
ด้ำนเทคนิค วิชำกำรในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ 
โดยที่ปรึกษำต้องมีประสบกำรณ์และคุณวุฒิ
ที่เหมำะสม

✓ อัตรำค่ำจ้ำงที่ปรึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ
ของกระทรวงกำรคลังและให้คิดจ่ำยเป็น
รำยบุคคล ต่อวันและเวลำท ำงำน (man-
day) ตำมงำนที่ท ำจริง

รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงิน
งบประมำณรวมตำมค ำของบประมำณ                   

ของหน่วยรับงบประมำณ

ค่ำจ้ำง ไม่สำมำรถจ้ำงบุคลำกรประจ ำภำยในของหน่วยรับงบประมำณนั้นได้ 
จ้ำงที่ปรึกษำได้เฉพำะบุคลำกรภำยนอกหน่วยรับงบประมำณเท่ำนั้น
ไม่สำมำรถจ้ำงเลขำนุกำรโครงกำร/ ผู้ประสำนงำนโครงกำร (ให้ตั ้งไว้ในหมวด       
ค่ำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งฯ)

อำจจ้ำงเป็นรำยเดือนหรือรำยครั้ง ค่ำจ้ำงนกัวิจัยร่วมโครงกำร  หรือ ค่ำจ้ำงผู้ชว่ยวจิยั
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ค่ำใช้สอย ค่ำปฏบิตังิำนล่วงเวลำ

วันท ำกำร 50 บำท/ชั่วโมง ไม่เกิน 4 ชั่วโมง/วัน
วันหยุดรำชกำร 60 บำท/ชั่วโมง ไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน

ค่ำตอบแทนวทิยำกรหรอืผูเ้ชี่ยวชำญ

อัตรำไม่เกิน 1,200 บำท/ชั่วโมง

ค่ำประกนัภยั

ในกรณีกำรด ำเนินโครงกำรในพื้นที่เสี่ยงภัย 
ได้แก่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ หรือพื้นที่ที่มีกำร
ระบำดของโรคระบำดสูง ตั้งได้ตำมควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม

จัดซื้อวสัดเุพื่อพัฒนำหรอืสรำ้งเปน็เครือ่งตน้แบบ

เครื ่องต้นแบบดังกล่ำวเป็นครุภัณฑ์ของโครงกำร 
รำยงำนในระบบ NRIIS เมื่อโครงกำรเสร็จสิ้น

หน่วยงำนไม่สำมำรถขอสนับสนุน ค่ำบ ำรุงสถำบัน (overhead) และค่ำบริหำรจัดกำรของหน่วยรับงบประมำณ 
เว้นแต่เป็นกรณีที่สอดคล้องกับงบประมำณภำยใต้แผนงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและธรรมำภิบำลฯ
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ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ
(ที่ใช้ในงำนวิจัย) 

รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1 ของวงเงินงบประมำณ
รวม  ตำมค ำของบประมำณของหน่วยรับ

งบประมำณ

ค่าสาธารณูปโภค
ส าหรับโครงการ ววน.

เฉพำะในกรณีที่งบประมำณสำธำรณูปโภคจำกแผนงำนพื้นฐำน ไม่ครอบคลุมแผนงำน
ที่รับงบประมำณจำกกองทุน ระบุงบประมำณส่วนนี้ในแผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้อง

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
และสอบเทียบเครื่องมือ

เมื ่อรวมงบประมำณในหมวดครุภัณฑ์ ค่ำ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสอบเทียบเครื่องมือแล้ว
ต้อง ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมำณ
รวมตำมค ำของบประมำณของหน่วยร ับ
งบประมำณ

รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมำณรวม
ตำมค ำของบประมำณของหน่วยรับงบประมำณ
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ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมำณรวมตำม
ค ำของบประมำณของหน่วยรับงบประมำณ

ค่ำครุภัณฑ์ ต้องแสดงรำยละเอียดของครุภัณฑ์ เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์
แนบใบเสนอรำคำครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อหรือจัดจำ้งสร้ำงอย่ำงน้อย 3 รำย มำพร้อมกับ        
ค ำของบประมำณด้วย

ผลตอบแทน
ควำมคุ้มค่ำ

ควำมสอดคล้องกับ
แผนด้ำน ววน. ของ
กองทุนส่งเสริม ววน. 

ควำมซ ้ำซ้อนกับ
หน่วยงำนอื่น

เสนอแนวทำงกำรใช้
ครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ ร่วมกัน

กับหน่วยงำนอื่น

กรณีที่ครุภัณฑ์มีวงเงินสูงเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำทตอ่
หน่วยหรือระบบ หน่วยงำนต้องวิเครำะห์ ดังนี้

เมื่อจัดซื้อหรือจัดสร้ำงครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว จะต้องบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ลงในระบบข้อมูลสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (NRIIS)

ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนให้ถือว่ำหน่วยรับงบประมำณเป็นผู้ครอบครอง บ ำรุงรักษำ ใช้ประโยชน์และเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้ครุภัณฑ์ได้ 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์เป็นของหน่วยรับงบประมำณ

กรณีที่มีกำรยกเลิกแผนงำนหรือโครงกำร กรรมสิทธิ์ของครุภัณฑ์ในโครงกำร ให้เป็นไปตำมที่ กสว .ก ำหนด ทั้งนี ้ หำกหน่วยรับงบประมำณ    
ประสงค์จะได้รับกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ ให้หน่วยรับงบประมำณท ำหนังสือแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นเสนอต่อ กสว. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) | 6
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(1) ข้ำมหมวดภำยใตโ้ครงกำร ใหห้ัวหนำ้โครงกำรเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณพิจำรณำอนุมัติ 
(2) ข้ำมโครงกำรในแผนงำนเดยีวกนั หรือขำ้มแผนงำน ใหห้ัวหนำ้แผนงำนหรอืโครงกำรเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณพิจำรณำอนมุัติ

และแจ้งต่อ สกสว. ทรำบ

กำรปรับงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงต่ำงประเทศ
หน่วยรับงบประมำณจะต้องเสนอต่อ กสว. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
กำรปรับงบประมำณค่ำตอบแทนส ำหรับนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัยและที่ปรึกษำ
จะปรับเพิ่มได้โดยรวมกันแล้วต้อง ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมำณรวมของ
แผนงำน โดยให้หัวหน้ำแผนงำนหรือโครงกำรเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยรับ
งบประมำณเพื่อพิจำรณำอนุมัติและแจ้งต่อ สกสว. ทรำบ

• กำรปรบังบประมำณ หน่วยรับงบประมำณด ำเนินกำรปรับงบประมำณได้โดยต้องไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และ
ผลผลิต  และไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมำณของหมวดที่รับโอน ทั้งนี้

ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) | 7



เงินคงเหลือ ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ระหว่ำงด ำเนินกำรวิจัย

น ำส่งเงินอุดหนุนคงเหลือพร้อมดอกเบี้ย และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น คืนให้แก่กองทุนภำยใน 60 วัน  
นับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรตำมค ำรับรอง 
ถ้ำหน่วยงำนประสงค์จะเก็บเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ให้เสนอแผนกำรน ำเงิน
ดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงำนต่อ สกสว . 
ภำยใน 60 วัน 
ยกเว้น งบประมำณหมวดครุภัณฑ์ใช้เท่ำที่จ่ำยจริงเท่ำนั้น กรณีมีเงินคงเหลือ ให้ส่งคืนให้แก่กองทุน
ภำยใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่จัดซื้อเสร็จสมบูรณ์ และแจ้งกลับมำยัง สกสว. เพื่อทรำบ

ประเดน็ส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนงำนมลูฐำน (FF)

ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) | 8



หมวดงบประมำณ ระเบยีบเดิม ระเบยีบใหม่
• ค่ำจำ้ง ไม่เกินร้อยละ 25 ของงบประมำณรวมของแผนงำน ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมำณรวมตำมค ำของบประมำณ

ของหน่วยรับงบประมำณ
• ค่ำซอ่มแซมครภุณัฑ์

และสอบเทยีบ  
เครื่องมอื

ไม่เกินร้อยละ 10 ของแผนงำนหรือโครงกำร ยกเว้นกรณี
กรณีอัพเกรด เสนอได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของโครงกำร ทั้งนี้ เมื่อ
รวมกับงบครุภัณฑ์แล้ว ไม่เกินร้อยละ 20 งบประมำณรวมของ
หน่วยรับงบประมำณ

ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมำณรวมตำมค ำของบประมำณ
ของหน่วยรับงบประมำณ

• ค่ำครภุณัฑ์ ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมำณโครงกำร  และไม่เกินร้อยละ 20 
ของงบประมำณรวมของหน่วยรับงบประมำณ

ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมำณรวมตำมค ำของบประมำณ
ของหน่วยรับงบประมำณ

• กำรปรบัหมวดเงนิ อำจด ำเนินกำรปรับงบประมำณได้โดยต้องไม่เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์

ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมำณของหมวดที่รับโอน 

• กำรคนืเงนิ งบประมำณครุภัณฑ์ในกรณีที่มีเงินคงเหลือ ให้คืนภำยใน 60 วัน 
นับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรตำมค ำรับรอง

งบประมำณครุภัณฑ์ในกรณีที่มีเงินคงเหลือ ให้คืนภำยใน 60 วัน 
นับแต่วันที่จัดซื้อเสร็จสมบูรณ์ และแจ้งกลับมำยัง สกสว. เพื่อ
ทรำบ

ที่มา : ที่ประชุม กสว. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) | 9

เปรียบเทียบประเดน็ส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนงำนมลูฐำน (FF) ท่ีเปล่ียนแปลงไป



THANK YOU

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

T +662 212 2641
T +662 212 2642
E contact@tsri.or.th
www.tsri.or.th

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
979/17-21 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400


