
การยื่นคําของบประมาณเพ�่อสนับสนุนงานมูลฐาน
(Fundamental Fund)

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
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วัตถุประสงค�ของงบประมาณเพ�่อสนบัสนนุงานมูลฐาน (FF)

ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ววน. 
ตามวัตถุประสงค�ของกองทุนส�งเสร�ม ววน.

งบประมาณเพ�่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ครอบคลุมการว�จัยพ�้นฐาน การว�จัยประยุกต�ในสหสาขา 
การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยี  ท ี ่สอดคล�องก ับพันธกิจของ
หน�วยรับงบประมาณนั ้นๆ  โดยครอบคลุมกิจกรรมที ่เกี ่ยวกับ ววน. ที ่สร�างความเข�มแข็งให�กับ
หน�วยรับงบประมาณนั้นได� อันจะสามารถไปขยายผลต�อยอดตอบสนองงานเชิงกลยุทธ� 

พัฒนาศักยภาพด�าน ววน. ให�หน�วยว�จัย
มีความเข�มแข็งในภาพรวมของทั้งประเทศ

สนับสนุนให�เกิดการทํางานแบบบูรณาการ
และเป�นเอกภาพ 
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นโยบาย กสว. ที่เก่ียวข�องกับงบประมาณเพ�อ่สนบัสนนุงานมลูฐาน (FF)
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จัดสรรงบประมาณแบบ Block Grant
โดยใช�ข�อมูลประสิทธิภาพ (Performance) ของหน�วยรับงบประมาณ
และบุคลากรในหน�วยรับงบประมาณเป�นหลักในการพ�จารณา

การบร�หารจัดการเป�นหน�าท่ีของหน�วยรับ
งบประมาณ และมีการติดตามประเมินผล

เพ�่อให�หน�วยรับงบประมาณมีความเข�มแข็งมากข�้น
ในการบร�หารจัดการแผนงานและโครงการ ววน.

หน�วยงานต�องเสนอแผนงานมี
จ�ดมุ�งเน�นชัดเจน 
สะท�อนเป�าหมายและพันธกิจของหน�วยงาน

ทั้งนี้กองทุนฯ จะจัดสรรงบประมาณให�เป�นรายป� 
และอาจใช�แนวทางการสนับสนุนงบประมาณแบบ 
Multi-years ต�อไปในอนาคต

วางแผนในระยะ 5 ป� มีเป�าหมายสุดท�ายและ
เป�าหมายรายป� (Milestone)

มีการประเมินหน�วยรับงบประมาณเป�น
รายป�และประเมินใน 3 ประเด็นคือ 

- ความสามารถในการดําเนินการตามแผน 
- ประสิทธิภาพและประสิทธผิล  
- กระบวนการทํางาน 

ทั้งนี้ การรายงานผลลัพธ�ต�องดําเนินการ
ต�อเนื่องเป�นระยะเวลา 5 ป� 
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ประเด็นสาํคัญในการบร�หารจดัการงบประมาณเพ�่อสนับสนนุงานมลูฐาน (FF)

มีการระบุผลผลิต ผลลัพธ�ที่จะส�งมอบอย�างชัดเจน

การบร�หารงบประมาณแบบ 
Block grant

การพ�จารณาคัดเลือก กล่ันกรองโครงการว�จัย/กิจกรรม ควรใช�เกณฑ� ดังนี้

พัฒนาศกัยภาพพ�้นฐาน หร�อมูลฐาน
ด�านการว�จัย ของหน�วยงานให�มีความ

เข�มแข็งมากข�้น 

จัดลาํดบัความสาํคญัในระดับ

โครงการตามคุณภาพและ
ศักยภาพในการส�งมอบผลผลิต

ตอบสนองต�อพันธกิจ หร�อ

ยุทธศาสตร�การว�จัยของหน�วยงาน 
และตอบโจทย�ยุทธศาสตร�ชาติ 

มีศักยภาพและต�อยอดสู�การว�จัย

Strategic Fund และพันธกิจของ
หน�วยงานได�ในอนาคต 

หน�วยรับงบประมาณ จะพ�จารณา
- การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
- การปรับลดงบประมาณรายโครงการ 
- การบร�หารจัดการงบประมาณ

ผ�านกระบวนการพ�จารณา
จากหน�วยงาน หร�อผู�ทรงคุณว�ฒิ

จากภายนอก

งบประมาณของโครงการมีความ

คุ�มค�าและเหมาะสม
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อาจประกอบด�วยหลายโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีความ
เกี ่ยวข�องและสอดคล�องกับเป�าหมายของแผนงาน 
สะท�อนเป�าหมายและพันธกิจของหน�วยรับงบประมาณ

มีกระบวนการออกแบบแผนงานและโครงการภายใต�
แผนงานอย�างเป�นระบบ 

สกสว. จะพ�จารณาในภาพรวมของเป�าหมายและ
ผลผลิตที่หน�วยรับงบประมาณจะส�งมอบ 



ประเด็นสาํคัญในการบร�หารจดัการงบประมาณเพ�่อสนับสนนุงานมลูฐาน (FF)

ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาแผนงานและโครงการ ววน. 
(เช�น การจัดประชุม ค�าตอบแทนผู�ทรงคุณว�ฒิในการประเมนิ) 

ไม�เกินร�อยละ 5 ของงบประมาณรวม FF 
ของหน�วยรับงบประมาณ และไม�เกิน 5 ล�านบาท

ค�าเสร�มสร�างความเข�มแขง็
การบร�หารจดัการและสนับสนุนแผนงาน

สามารถตั้งงบประมาณส�วนหนึ่งสําหรับการเสร�มสร�างความเข�มแข็ง
การบร�หารจัดการและสนับสนุนแผนงาน/โครงการได�

ค�าใช�จ�ายในการประเมินผลลัพธ�และ
ผลกระทบของแผนงานและโครงการ ววน. 

ค�าใช�จ�ายในการติดตามโครงการ
และติดตามผลผลิตของแผนงาน
และโครงการ ววน. 

ค�าใช�จ�ายในการเผยแพร� และผลักดันการนํา
ผลงาน ววน. ไปใช�ประโยชน� 

ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาบุคลากรบร�หารแผนงานและโครงการ 
เพ�่อสร�างความเข�มแข็งของกระบวนการบร�หารงาน ววน. ของหน�วยรับ

งบประมาณ

5
ที่มา: ที่ประชุม กสว. วันที่ 27 ส.ค. 64

อยู�ระหว�างดําเนินการ ห�ามใช�อ�างอิง

ทั้งนี้หน�วยรับงบประมาณต�องจัดทําเป�นแผนงานการเสร�มสร�างความเข�มแข็งการบร�หารจัดการ 

โดยมีโครงการหร�อกิจกรรม พร�อมทั้งต�องระบุรายละเอียดงบประมาณที่ชัดเจนเหมาะสม
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ประเด็นสาํคัญในการบร�หารจดัการงบประมาณเพ�่อสนับสนนุงานมลูฐาน (FF)

ค�าจ�างนักว�จยัร�วมโครงการ 
(บุคคลภายนอกหน�วยรับงบประมาณ)

จ�างได�เฉพาะบุคลากรภายนอกหน�วยรับงบประมาณเท�านั้น

ค�าจ�างผู�ช�วยนกัว�จยั
(บุคคลภายนอกหน�วยรับงบประมาณ)

ค�าตอบแทนทีป่ร�กษา
(บุคคลภายนอกหน�วยรับงบประมาณ)

(1) ต�องไม�เป�นผู�ดําเนินการว�จัย
(2) การจ�างที่ปร�กษาจะทําได�เมื่อมีความ
จําเป�นที่ต�องได�รับคําปร�กษาด�านเทคนิค 
(3) อัตราค�าจ�างที่ปร�กษาให�เป�นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลังและให�คิด
จ�ายเป�นรายบุคคลต�อวันและเวลาทํางาน
(man-day) ตามงานที่ทําจร�ง

รวมในหมวดนี้
ไม�เกินร�อยละ 15
ของงบประมาณ

แผนงาน

ค�าจ�าง
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อยู�ระหว�างดําเนินการ ห�ามใช�อ�างอิง



ประเด็นสาํคัญในการบร�หารจดัการงบประมาณเพ�่อสนับสนนุงานมลูฐาน (FF)

ค�านํ้า ค�าไฟ
(ที่ใช�ในงานว�จัย) 

รวมแล�วไม�เกินร�อยละ 1 ของงบประมาณ
รวม FF ของหน�วยรับงบประมาณ

ค�าสาธารณูปโภค
สําหรบัโครงการ ววน.

เฉพาะในกรณีที ่งบประมาณสาธารณูปโภคจากแผนงานพ�้นฐาน ไม�ครอบคลุม
แผนงานที่รับงบประมาณจากกองทุน 

ระบุงบประมาณส�วนนี้ในแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข�อง

ค�าซ�อมแซมครภุณัฑ� 
และสอบเทียบเคร�อ่งมือ

สามารถต้ังงบประมาณในแผนงาน/โครงการนั้น ๆ เท�าที่จําเป�น 
ไม�เกินร�อยละ 10 ของงบประมาณแผนงาน/โครงการ 

กรณีต�องการพัฒนา หร�อ upgrade เคร�่องมือ สําหรับงานด�าน ววน. ตามพันธกิจของ
หน�วยงานโดยเฉพาะ สามารถเสนอได� ในวงเง�นไม�เกินร�อยละ 20 ของงบประมาณโครงการ 

งบประมาณในหมวดครุภัณฑ� ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ�และสอบเทียบเคร�่องมือรวมแล�ว ต�อง    
ไม�เกินร�อยละ 20 ของงบประมาณรวม FF ของหน�วยรับงบประมาณ

7

ไม�เกินร�อยละ 10 ของงบประมาณรวม FF 
ของหน�วยรับงบประมาณ
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อยู�ระหว�างดําเนินการ ห�ามใช�อ�างอิง



ประเด็นสาํคัญในการบร�หารจดัการงบประมาณเพ�่อสนับสนนุงานมลูฐาน (FF)

ไม�เกินร�อยละ 20 ของงบประมาณโครงการ  
ไม�เกินร�อยละ 20 ของงบประมาณรวม FF 
ของหน�วยงาน
เมื่อรวมงบประมาณในหมวดครุภัณฑ� ค�า
ซ�อมแซมครุภัณฑ�และสอบเทียบเคร�่องมือแล�ว 
ต�องไม�เกินร�อยละ 20 ของงบประมาณรวม 
FF ของหน�วยรับงบประมาณ

ค�าครุภณัฑ� สําหรับโครงการว�จัย  ต�องแสดงรายละเอียด เหตุผล และความจําเป�นที่ต�องใช�ครุภัณฑ�นั้น

ผลตอบแทนความคุ�มค�า

ความสอดคล�องกับแผนด�าน 
ววน. ของกองทุนส�งเสร�ม ววน. 

ความซํ้าซ�อนกับ
หน�วยงานอืน่

เสนอแนวทางการใช�ครุภัณฑ�ขนาดใหญ�
ร�วมกันกับหน�วยงานอืน่
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กรณีที่ครุภัณฑ�มีวงเง�น
สูงเกินกว�า 20 ล�านบาท

ต�อหน�วยหร�อระบบ 
หน�วยงานต�องว�เคราะห�

ดังนี้
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อยู�ระหว�างดําเนินการ ห�ามใช�อ�างอิง



ประเด็นสาํคัญในการบร�หารจดัการงบประมาณเพ�่อสนับสนนุงานมลูฐาน (FF)

เง�นคงเหลือ ดอกเบี้ย หร�อผลประโยชน�ที่เกิดข�น้ระหว�างดําเนินการว�จยั

หน�วยรับงบประมาณต�องนําส�งเง�นอ�ดหนุนคงเหลือจากการดําเนินงานพร�อมดอกเบี้ย และ
ผลประโยชน�ที่เกิดข�้นระหว�างการดําเนินการตามแผนงานและโครงการคืนให�แก�กองทุน
ภายในหกสิบวัน นับต้ังแต�วันครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามคํารับรองที่ทําไว�กับ สกสว. 
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อยู�ระหว�างดําเนินการ ห�ามใช�อ�างอิง

เว�นแต�หน�วยรับงบประมาณประสงค�จะเก็บเง�นเหลือจ�าย ดอกเบี้ย และผลประโยชน�นั้นไว� ก็ ให�เสนอแผนการนําเง�น
ดังกล�าวไปใช�ประโยชน�ในการพัฒนาว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรมของหน�วยงานต�อ สกสว. ภายในระยะเวลา

ดังกล�าวข�างต�น ในกรณีที่ สกสว. ให�ความเห็นชอบแผนการนําเง�นดังกล�าวไปใช�ประโยชน� ก็ ให�เง�นดังกล�าวตกเป�นของหน�วยรับ
งบประมาณ



การยื่นคําของบประมาณเพ�่อสนับสนนุงานมลูฐาน (Fundamental Fund)

กําหนดแผนงานสําคัญที่มีการวางแผนในระยะ 5 ป� มีเป�าหมายสุดท�ายและ
เป�าหมายรายป� (Milestone) รวมทั้งงบประมาณรายป�และงบประมาณทั้งโครงการที่ชัดเจน 

กําหนดกระบวนการออกแบบแผนงานและโครงการภายใต�แผนงานอย�างเป�นระบบ 
โครงการ/กิจกรรม ควรมีความเกี่ยวข�องและสอดคล�องกับเป�าหมายของแผนงาน
สะท�อนเป�าหมายและพันธกิจของหน�วยรับงบประมาณ

กําหนดเกณฑ�และพ�จารณาคัดเลือก กลั่นกรองโครงการว�จัยโดยผู�ทรงคุณว�ฒิ
และจัดลําดับความสําคัญในระดับโครงการตามคุณภาพและศักยภาพในการส�งมอบผลผลิต 
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ป�งบประมาณ 

2565 ≠ 2566

1

2

3
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แนวทางการย่ืนคําของบประมาณเพ�่อสนับสนนุงานมลูฐาน (FF) ป�งบประมาณ 2566

มีการวางแผนในระยะ 5 ป� มีเป�าหมายสุดท�ายและเป�าหมายรายป�

(Milestone) มีงบประมาณรายป�และทั้งโครงการ

มีความเก่ียวข�องและสอดคล�องกับเป�าหมายของแผนงาน 
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แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน

จัดลําดับความสําคัญ

ระดับโครงการ

11

1

2

3



นักว�จัย ผู�ประสานหน�วยงาน หัวหน�าหน�วยงาน สกสว.

กรอกข�อมูลหน�วยงาน ว�สัยทัศน� / พันธกิจ 
และจัดสร�างแผนงาน

ทําข�อเสนอ
โครงการ

ตรวจสอบข�อเสนอโครงการ/
คัดเลือกใส�แผนงาน
จัดทําแผนงานให�สมบูรณ�
จัดทําแผนปฏิบัติการ

ตรวจสอบแผนปฏิบัติ
การ และแผนงาน

ส�งข�อเสนอ

โครงการ

ตรวจสอบข�อมูล
หน�วยงาน

ส�งแผน

ปฏิบัติการ
ส�งแผน

ปฏิบัติการ

แก� ไข แก� ไข
แก� ไข
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การยื่นคําของบประมาณเพ�่อสนับสนนุงานมลูฐาน ในระบบ NRIIS 

จัดลําดับความสําคัญทั้ง
ระดับโครงการและแผนงาน



ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65

Update 6 ตุลาคม 64

(ร�าง) ปฏิทินงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองทุนส�งเสร�มว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม 

11 ต.ค.-15 พ.ย. 64
เป�ดรับคําขอ
งปม. เพ�่อสนับสนนุ
งานมูลฐาน (FF)
ป� งปม. 2566

16 พ.ย.- 5 ธ.ค.64
สกสว. ตรวจสอบ/กลั่นกรอง คําขอ 
งปม. ของหน�วยงานในระบบ ววน. ป� 
งปม. 2566

24 ธ.ค. 64
สกสว. แจ�งให�หน�วยงานปรับ
คําขอ ตามวงเง�นงบประมาณ
ขั้นกลั่นกรอง (+แตกตัวคูณ)

6 - 9 ธ.ค. 64
สกสว. จัดทําคําขอ งปม. ของ
กองทุน ววน. ป� งปม. 2566

15 ธ.ค. 64
ประชุมอนุแผนฯ เพ�่อพ�จารณาคํา
ขอกองทุนส�งเสร�ม ววน.

24 ธ.ค. 64
ประชุม กสว.  เพ�่อพ�จารณาคําขอกองทุน
ส�งเสร�ม ววน.

5 - 7 ม.ค. 65
ประชุม คกก. พ�จารณา งปม. 
ด�าน ววน. เพ�่อพ�จารณาคําขอ
งปม. ของกองทุน ป� งปม. 2566

ม.ค. 65
Sign off e-budgeting

14 ก.ย. 64

ประชุมช้ีแจงแผนด�าน ววน. 
2566-2570 และแนวทางการ
จัดทําคําขอ งปม. ของหน�วยงาน
ในระบบ ววน. ป� งปม.2566
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8 ต.ค. 64
อบรมการใช�งานระบบ
สารสนเทศ NRIIS สําหรับ
หน�วยงานในระบบ ววน. 
สําหรับการยื่นคําขอ
งบประมาณ FF (รอบที่ 1)

12 ต.ค. 64
อบรมการใช�งานระบบ
สารสนเทศ NRIIS สําหรับ
หน�วยงานในระบบ ววน. 
สําหรับการยื่นคําขอ
งบประมาณ FF (รอบที่ 2)



Thank you
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