
  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

แนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพฒันา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กิจกรรม 
หน่วยที่รับผิดชอบและ 

ด าเนินการ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

1.  จัดท ำยทุธศำสตร์กำรวิจัยของหน่วยงำน หน่วยงำนภำครัฐ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผน 
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ินโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำต ิแผนวิจัยมุ่ง
เป้ำ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น 
ยุทธศำสตร์ประเทศ นโยบำยรัฐบำล 

หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำยุทธศำสตร์กำรวิจัยของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ 
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ แผนวิจัยมุ่งเป้ำ ยทุธศำสตร์กำรวิจัยของ
ชำติรำยประเด็น ยทุธศำสตร์ประเทศ และนโยบำยรัฐบำล 

2.  จัดท ำแผนควำมต้องกำรภำพรวมงำนวิจัยของหน่วยงำน หน่วยงำนภำครัฐ แบบ ว-6 หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำสรุปควำมต้องกำรงำนวิจัยของหน่วยงำนตำมแบบ ว-6 เพ่ือ
ประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยของนักวิจัย โครงกำร/งำนของหน่วยงำน โดย
หน่วยงำนภำครัฐต้องจัดสง่แบบ ว-6 ให้ วช. เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

3.  จัดท ำข้อเสนอกำรวิจัย หน่วยงำนภำครัฐ (นักวิจัย) แผนงำนวิจัย 
โครงกำรวิจัย 

หน่วยงำนภำครัฐประกำศยุทธศำสตร์กำรวิจัยของหน่วยงำนตำมข้อ 1 พร้อมทั้งสรุป
แผนควำมต้องกำรภำพรวมงำนวิจัยของหน่วยงำน ให้นักวิจัยในหน่วยงำนทรำบ เพ่ือ
เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำข้อเสนอกำรวิจัยในรูปแบบแผนงำนวิจัย/ชุดโครงกำรวิจัย 
หรือโครงกำรวิจัย      

   หมายเหตุ : 1. กรณีเป็นข้อเสนอกำรวิจัยต่อเนื่องให้จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรวิจัยตำม แบบ ต-1ช/ด ด้วย 

                  2. กรณีหน่วยงำนมิไดท้ ำกำรวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้ำง ให้จัดท ำ 
   ข้อก ำหนด (TOR) แนบมำด้วย 
                  3. กรณีเป็นข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรใช้สัตว์เพ่ืองำนวิจัย ให้ปฏิบัติตำม 

“จรรยำบรรกำรใช้สตัว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ สภำวิจัยแห่งชำต”ิ และแนบ 
“ใบรับรองกำรขอหรือกำรอนุมัติให้ด ำเนินกำรเลีย้งและใช้สัตว”์ ด้วย 

                  4. กรณีเป็นข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรใช้คนเพ่ืองำนวิจัย ให้ปฏิบัติตำม 
“จริยธรรมกำรวิจัยในคน” และแนบ “ใบรับรองกำรขอหรือกำรอนุมัติให้ด ำเนิน กำร
วิจัยหรือ Certificate of Approval” ดว้ย 
               5. กรณีเป็นข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรด ำเนินกำรวิจัยด้ำนควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำม “แนวทำงปฏิบัติเพ่ือควำมปลอดภัยทำงชีวภำพส ำหรับกำร
ด ำเนนิงำนด้ำนเทคโนโลยีชวีภำพสมัยใหม่หรือพันธุวศิวกรรม” และแนบ “ใบรับรอง
กำรขอหรือกำรอนุมัติให้ด ำเนินกำรวิจัยดำ้นควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ” ดว้ย 

                  6. กรณีเป็นข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรด ำเนนิกำรวิจัยในห้องปฏิบัติกำรที่
เก่ียวข้องกับสำรเคมี ให้ปฏิบัติตำม “แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือจัดกำรควำมปลอดภัย
ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรวิจัยที่เก่ียวข้องกับสำรเคม”ี  
 

คูม่ือกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร  
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 
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4.  จัดท ำโครงกำร/งำน หน่วยงำนภำครัฐ (ผู้รับผิดชอบโครงกำร/
งำน) 

โครงกำร กรณีหน่วยงำนภำครัฐเสนอของบประมำณที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัย เช่น กำรจัดกำร
ควำมรู้ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรวิจัย พัฒนำบุคลำกรกำรวิจัย เป็นต้น ต้องจัดท ำ
โครงกำรเพ่ือประกอบกำรเสนอของบประมำณด้วย 

5.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนเพ่ือประเมินผล 
     ข้อเสนอกำรวิจัย และจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญ       
     (priority) ของข้อเสนอกำรวิจัย 

หน่วยงำนภำครัฐ นท-1ช 
นท-1ด 
แบบ บช-3 

หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมนิผลแผนงำนวิจัย/ชดุโครงกำรวิจัย 
(นท-1ช) และโครงกำรวิจัย (นท-1ด) ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละหน่วยงำน และ
ข้อเสนอกำรวิจัยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนของหน่วยงำน
แล้ว ให้หน่วยงำนภำครัฐพิจำรณำจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของข้อเสนอกำรวิจัย
ตำมแบบ บช-3 และรวบรวมข้อเสนอกำรวิจัยส่งให้ วช. เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

6.  ประเมินผลแผนควำมต้องกำรภำพรวมงำนวิจัยของ  
     หน่วยงำนภำครัฐ ควำมเหมำะสมของกำรจัดเรียงล ำดับ  
     ควำมส ำคัญของข้อเสนอกำรวิจัย  ควำมซ้ ำซ้อนและ 
     กำรประสำนประโยชน์ของงำนวิจัย 

วช. แบบ ว-6 
แบบ บช-3 
แผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัย/แบบ TOR 
แบบ ว-5 

วช. ประเมินผลควำมเหมำะสมในด้ำนควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ินโยบำยและยุทธศำสตร์กำร
วิจัยของชำติ แผนวิจัยมุ่งเป้ำ ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น ยุทธศำสตร์
ประเทศ นโยบำยรัฐบำล ควำมซ้ ำซ้อนของข้อเสนอกำรวิจัย กำรประสำนประโยชน์
ร่วมกัน และควำมเหมำะสมของงบประมำณ จำกข้อมูลซ่ึงประกอบด้วย แบบ ว-6  
แบบ บช-3  และแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัย  แลว้จัดท ำสรุปควำมเห็นและ
ข้อเสนอแนะในแบบ ว-5 

7.  แจ้งผลกำรประเมินผลให้ส ำนักงบประมำณ วช. แบบ ว-6 
แบบรำยงำนสรุปงบประมำณจ ำแนกตำมแผนฯ 
แบบสรุปค ำของบประมำณฯ 
แบบ บช-3 
แบบ ว-5 

วช. ด ำเนินกำรประมวลผลกำรประเมินผลภำพรวมงำนวิจัยของประเทศ ตลอดจน
บูรณำกำรงบประมำณกำรวิจัย แจ้งให้ส ำนักงบประมำณเพ่ือพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณ 

8.  แจ้งผลกำรประเมินผลให้หน่วยงำนภำครัฐ วช. แบบรำยงำนสรุปงบประมำณจ ำแนกตำมแผนฯ 
แบบสรุปค ำของบประมำณฯ 
แบบ บช-3 
แบบ ว-5 

วช. ด ำเนินกำรประมวลผลภำพรวมงำนวิจัยของประเทศ 
แจ้งให้หน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

9.  น ำผลสรุปกำรประเมินผลเสนอขอควำมเห็นชอบต่อ 
     นำยกรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีที่ก ำกับดูแล วช. 

วช. แบบ ว-6 
แบบรำยงำนสรุปงบประมำณจ ำแนกตำมแผนฯ 
แบบสรุปค ำของบประมำณฯ 
แบบ บช-3 
แบบ ว-5 

วช. สรุปผลกำรประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัยในภำพรวม เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ
นำยกรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีที่ก ำกับดูแล วช. และแจ้งคณะกรรมกำรบริหำรสภำ
วิจัยแห่งชำติ (กบห.) เพ่ือทรำบ 

 

คู่มือกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร  
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 
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