
 
 

ประกาศ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
(การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)) 

 

------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) มีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรแบบ
บูรณำกำร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภำพไปใช้ประโยชน์ และเพ่ือให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมบทบำทหน้ำที่ กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย วช. ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำร
สนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย ภำยใต้โครงกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำก
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้ำหมำยในกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ผ่ำนกำรค้นคว้ำวิจัย (Research) ทดลอง
ส ำรวจ (Experiment) และต้นแบบ (Prototype) สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ หน่วยงำน 
องค์กร ในระดับประเทศ ระดับชุมชน ผู้ประกอบกำรกลุ่มอุตสำหกรรม ภำคเอกชน ให้ได้รับประโยชน์ในเชิง
สังคมและพำณิชย์ และสำมำรถน ำไปขยำยผลในวงกว้ำงจนเกิดกำรใช้ประโยชน์ ในเชิงนโยบำยสำธำรณะ 
(Public Policy) ที่น ำไปสู่ข้อเสนอนโยบำยใหม่ๆ เพื่อกำรพัฒนำประเทศในอนำคต อย่ำงครอบคลุม สมดุลและ
ยั่งยืน และให้เกิดกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์วิจัย
ของชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์หน่วยงำนระดับกระทรวง และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค/จังหวัด ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  

๒. ขอบข่ายการสนับสนุนงบประมาณ 
โครงกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ในมิติ    

เชิงนโยบำยสำธำรณะ (Public Policy) โดยจะต้องมีกระบวนกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลผลงำนวิจัย 
ตำมกรอบงำนกิจกรรมในข้อ ๓ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมำะสม เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้กำรวิจัยที่น ำไปสู่กำร
เสนอแนะนโยบำยสำธำรณะใหม่ๆ เพ่ือเป็นกรอบในกำรพัฒนำประเทศในอนำคต และเสนอแนะแนวทำงใน
กำรขับเคลื่อน ติดตำมและประเมินผลนโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์กำร
วิจัยของชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์หน่วยงำนระดับกระทรวง และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค/จังหวัด  
ซ่ึงมีผลส ำเร็จเป็นตัวชี้วัดในแผนงำนที่ก ำหนด ในลักษณะกำรให้ค ำตอบเพ่ือกำรก ำหนดเป็นนโยบำยสำธำรณะ 
ให้เกิดกำรขบัเคลื่อนนโยบำยและน ำผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภำพ น ำไปขยำยผลสู่กำรใช้
ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม หรือตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

 

น าเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

 รูปแบบ/กระบวนการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมาย : ได้ Output 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ประโยชน์ 

 การติดตามประเมินผล : 
ดู Output 

- แสดงกำรสะสมควำมรู้จำกกำร
วิจัยและประมวลเป็นองค์ควำมรู้
ก ำรวิ จั ย  ที่ จะแปลงไปสู่ กำร
พัฒนำ ที่พร้อมน ำเสนอสู่กำร
น ำไปใช้ประโยชน์ เชิงนโยบำยได้ 
- แสดงกำรคัดเลือกและส ำรวจ
องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยที่เป็นไป
ตำมควำมต้องกำร ตรงตำมกรอบ
งำน และกลุ่มเป้ำหมำย 

 - รูปเล่มองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยที่มีกำรประมวล 
วิ เครำะห์  ในกำรเป็นข้อ เสนอเชิงนโยบำย
สำธำรณะ 
- กระบวนกำรเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/
ผลักดัน เพื่อแสดงให้เห็นกำรน ำข้อเสนอเชิง
นโยบำยที่เป็นองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยไปบรรจุ
อยู่ในแผนระดับประเทศ พื้นที่ หรือองค์กร 
- แสดงให้เห็นว่ำองค์ควำมรู้ที่ได้สำมำรถเป็น
ข้อเสนอแนะให้แก่รัฐบำลในกำรแก้ปัญหำหรือ
วำงแผนงำน โครงกำรในกำรพัฒนำประเทศได้ 

 - หน่วยงำน องค์กรใน
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ 
(กระทรวง , กรม) พื้นที่ 
และท้องถิ่น ( จังหวัด, 
อบจ., อ ำเภอ, อบต.ฯ )
ที่ ส ำ ม ำ ร ถ ก ำ ห น ด
นโยบำย มำตรกำรและ
ก ำหนดแผนเชิงพัฒนำ 
โดยใช้องค์ควำมรู้จำก
กำรวิจัย 

 - รู ป แบ บ กำรติ ดตำม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ง
ด ำ เนิ นกำร๓ -๖ เดือน 
โดยคณะผู้จัดกำรควำมรู้ 
- ก ำ ร ร่ ว ม ติ ด ต ำ ม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ง
ด ำเนินกำร ๖ เดือน – ๑ 
ปี ร่วมกับ วช. 

/ ๓. กรอบงาน ...  
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๓. กรอบงานกิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 

กำรสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ยุทธศำสตร์วิจัยของชำติ ยุทธศำสตร์กระทรวง กลุ่มจังหวัด/จังหวัด หรือน ำเสนอสู่กำรพิจำรณำจัดท ำเป็น
นโยบำยสำธำรณะในประเด็นเร่งด่วนของประเทศ โดยมีกรอบกำรพิจำรณำ ดังนี้  

๑) ด้านการเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
๑.๑ กิจกรรมที่ครอบคลุมงำนด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร กำรเกษตรแปลงใหญ่ 

เกษตรแม่นย ำสูง และอุตสำหกรรมเกษตร ครอบคลุมถึงกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ โดยกำรพัฒนำ
วัตถุดิบและกระบวนกำรผลิตให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์กำรเกษตรบนฐำนควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญำ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อเชิงพำณิชย์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และสำธำรณะ รวมถึงกำรเกษตรแปรรูป  

 ๑.๒ กิจกรรมที่ครอบคลุมงำนด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและหรือกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ชุมชน เช่น กำรพัฒนำท่องเที่ยวโดยชุมชน และกำรพัฒนำสินค้ำ OTOP ที่เน้นกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
วัฒนธรรม เป็นต้น 

๒) ด้านสังคม  
 ๒.๑ กำรแพทย์และสำธำรณสุข ครอบคลุมงำนที่เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและป้องกัน

โรค กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบประกัน
สุขภำพให้ทั่วถึง 

 ๒.๒ กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและควำมเป็นประชำรัฐ ครอบคลุมงำนทีเ่กี่ยวกับปัจจัยซึ่งเอ้ือต่อ
กำรด ำรงชีวิตในสังคม ด้วยควำมมั่นคงปลอดภัยของมนุษย์ ควำมสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสมดุล
ระหว่ำงกำรด ำเนินวิถีชีวิตทำงสังคม เศรษฐกิจ และสภำวะแวดล้อม  

 ๒.๓ กำรยกระดับคุณภำพชีวิตและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม ครอบคลุมงำนที่เกี่ยวกับ
กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำ ระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม และระบบสวัสดิกำรชุมชน โดยเฉพำะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ สตรีและเด็ก 

๒.๔ ประเด็นผู้สูงอำยุ ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรผู้สูงอำยุของประเทศ กำรจัดกำรสังคม
ผู้สูงอำยุ ครอบคลุมงำนด้ำนสนับสนุนผู้สูงอำยุที่มีต่อเศรษฐกิจ กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุ 
กำรพัฒนำระบบข้อมูลผู้สูงอำยุระดับชำติให้มีประสิทธิภำพ เชื่อมโยงและน ำสู่กำรใช้ประโยชน์ กำรคุ้มครอง
ด้ำนรำยได้ กำรด ำเนินงำนด้ำนหลักประกันคุณภำพ ครอบครัว ผู้ดูแล และกำรคุ้มครองระบบบริกำรและเครือข่ำย
กำรเกื้อหนุน 

๓) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 ๓.๑ กิจกรรมที่ครอบคลุมงำนด้ำนพัฒนำพลังงำนทดแทน วิวัฒนำกำรของพลังงำน         
กำรป้องกันภัยพิบัติ กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น เชื้อเพลิงชีวภำพ วัสดุ    
เหลือใช้ พลังงำนแสงอำทิตย์ กำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน ไฟฟ้ำ ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ กำรจัดกำรน้ ำและขยะ 
น ำสู่กำรใช้พลังงำนสะอำด กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดกำรใช้
พลังงำน  

๓.๒ กิจกรรมที่ครอบคลุมกำรพัฒนำให้ประเทศมีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ต่ ำ มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชำชนมีพฤติกรรมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 ทั้งนี้ กำรน ำเสนอข้อเสนอกิจกรรมจะพิจำรณำองค์ประกอบของเอกสำรแสดงองค์ควำมรู้ของ
พ้ืนที่ด ำเนินงำน เอกสำรแสดงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน องค์กร ในระดับประเทศ ระดับชุมชน และ
ผู้ประกอบกำรกลุ่มอุตสำหกรรม ภำคเอกชน ด้วยข้อมูลองค์ควำมรู้ที่พร้อมขยำยผล (มิใช่งำนวิจัยใหม่)  

/ ๔. ลกัษณะ ... 
 
 



- ๓ - 
 
 

๔. ลักษณะของข้อเสนอกิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุน 
 ๑)  เป็นกำรศึกษำที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรใช้ประโยชน์ โดยมีเนื้อหำกำรจัดกำร
ควำมรู้กำรวิจัยเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ด้ำนนโยบำย ซึ่งจะต้องมีกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำแล้วน ำมำสังเครำะห์   
เพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ น ำสู่กำรขับเคลื่อนพัฒนำ มีกระบวนกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้
ได้ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติ โดยสำมำรถน ำเสนอผลกำรศึกษำ/   
องค์ควำมรู้ที่ได้ ไปสู่กระบวนกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะ หรือเสนอแนะแนวนโยบำยของผู้บริหำรองค์กร/
องค์กร และหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ ภูมิภำค ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์  
 ๒)  องค์ประกอบของข้อเสนอกิจกรรมด้ำนนโยบำย จะต้องมีกำรน ำเสนอกระบวนกำร รูปแบบ  
องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่แสดงกำรสะสมควำมรู้จำกกำรวิจัย และประมวลเป็นองค์ควำมรู้ ที่พร้อม
ด้วยกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และแสดงกำรคัดเลือกและส ำรวจองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย ที่เป็นไปตำมควำม
ต้องกำร โดยกระบวนกำรด ำเนินงำนจะต้องมีกำรทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) พร้อมกระบวนกำร
วิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำน เพ่ือหำช่องว่ำงของกำรวิจัย (Gap Analysis) แล้วน ำมำประเมินหำค ำตอบ เพ่ือน ำสู่
กระบวนกำรน ำเสนอด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 
 ๓)  มีกำรน ำเสนอกระบวนกำร กำรน ำส่งองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ได้แก่ กระบวนกำร
เผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/ผลักดัน เพื่อแสดงให้เห็นการน าข้อเสนอเชิงนโยบาย ไปบรรจุอยู่ในแผน
ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงหรือกลุ่มจังหวัด พื้นที่หรือองค์กร หรือแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการ
น าส่งองค์ความรู้เป็นข้อเสนอแนะให้แก่รัฐบาล ในการแก้ปัญหาหรือวางแผนงาน/โครงการ (แผนงาน-
ยุทธศาสตร์, นโยบาย, คู่มือกลยุทธ์การพัฒนาฯ) ในกำรพัฒนำในระดับพ้ืนที่ ภูมิภำค หรือประเทศได ้ 
  ๔)  มีกำรน ำเสนอกระบวนกำรติดตำมและประเมินผล ที่แสดงรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลหลัง
ด ำเนินกำร ๓ - ๖ เดือน โดยคณะผู้จัดกำรควำมรู้ กำรร่วมติดตำมประเมินผลหลังด ำเนินกำร ๖ เดือน - ๑ ปี 
ร่วมกับ วช. 

๕) น าเสนอภายในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการ โดยมีรายละเอียดแผนงาน     
ที่เหมาะสม และมีการจัดท าแผนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  
 ๖)  มีระยะเวลำด ำเนินกำรไม่เกิน ๑๐ เดือน (นับจำกวันลงนำมในสัญญำ) 
 

๕. ผลผลิตของกิจกรรม 
 ๑) องค์ควำมรู้จำกกระบวนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ โดยกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่พร้อมสู่กำร
น ำไปใช้ประโยชน์ ในกำรเป็นข้อเสนอเชิงนโยบำยสำธำรณะ พร้อมกระบวนกำรเผยแพร่/สนับสนุน/กระตุ้น/
ผลักดัน เพื่อแสดงให้เห็นกำรน ำองค์ควำมรู้เชิงนโยบำย ไปบรรจุอยู่ในแผนระดับประเทศ พ้ืนที่ หรือองค์กร 

 ๒) องค์ควำมรู้/งำนวิจัย ที่องค์กรในระดับประเทศ พ้ืนที่ และท้องถิ่นทั่วไป ก ำหนดแผนเชิงพัฒนำ 
และก ำหนดเป็นโครงกำร/มำตรกำร เชิงนโยบำยได้ 

๖. คณุสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 
ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอขอรับกำรสนั บ สนุ น  จะต้ อ งเป็ นบุ คลำกรใน สั งกั ดหน่ วยงำน ภ ำครั ฐ 

สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ/เอกชน สมำคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร โดยหัวหน้ำโครงกำรต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

๑) มีสัญชำติไทย และมีหลักฐำนกำรท ำงำนมั่นคง มีประสบกำรณ์และผลงำนเป็นที่ประจักษ์ ใน
กำรท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

๒) มีควำมพร้อม ศักยภำพ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ
กิจกรรม พร้อมมีทีมงำนที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเสนอรำยชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมประวัติ
และประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้อง และค ำรับรองของทุกคน พร้อมควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำ 

/ ๓) ผู้ขอรับทุน ... 
 



- ๔ - 
 

๓) ผู้ขอรับทุนสำมำรถปฏิบัติงำน และควบคุมงำนได้ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินงำน รวมทั้ง
สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔) ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐที่ผู้ เสนอขอรับทุน
สังกัดอยู่ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำในส่วนของภำคเอกชน จะต้องให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอ
ข้อเสนอดังกล่ำว  

๕) ผู้ขอรับทุนสำมำรถร่วมชี้แจงผลกำรศึกษำในกำรประชุม/สัมมนำ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ วช. ร้องขอ 
๖) มีควำมเข้ำใจในจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช. 
๗) ไม่เป็นผู้ติดค้ำงกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยและกิจกรรมที่ได้รับเงินสนับสนุนจำก วช. 
๘) ทั้งนี้กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. 

๗. การพิจารณาข้อเสนอกิจกรรม 
๑) วช. จะพิจำรณำข้อเสนอกิจกรรมตำมแนวทำงที่ วช. ก ำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะ          

ผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรของ วช.  
๒) วช. ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้ขอรับทุน โดยจะตรวจสอบสถำนะ     

กำรรับทุนและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ผู้รับทุนทุกคนในโครงกำรต้องไม่
ติดค้ำงกำรส่งรำยงำนกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ  

๓)  วช. จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี วช. ก ำหนด  
๔)  ค ำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 

๘. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 เมื่อได้รับกำรพิจำรณำให้ได้รับทุน วช. จะด ำเนินกำรท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรท ำกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยระหว่ำงหน่วยงำนผู้ให้ทุนกับหน่วยงำนผู้รับทุน โดยเบิกจ่ำยเงินทุนผ่ำนบัญชี
ธนำคำรที่หน่วยงำนผู้รับทุนเปิดในชื่อบัญชีที่ วช. ระบุ (ตัวอย่ำงชื่อบัญชี  “ชื่อหน่วยงำนผู้รับทุน(ชื่อโครงกำร   
ที่ได้รับทุน)” ดังนี้ 
 กำรเบิกจ่ำยเงิน แบ่งเป็น ๔ งวด โดยแต่ละงวดผู้ให้ทุนจะหักเงินเป็นค่ำประกันกำรปฏิบัติ      
ตำมสัญญำ จ ำนวนร้อยละ ๕ และมีหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินแต่ละงวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑  เบิกจ่ำยร้อยละ ๓๐ ของวงเงินงบประมำณโครงกำร เมื่อได้รับกำรแจ้งอนุมัติทุนฯ และ
ท ำสัญญำรับทุน พร้อมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณครบถ้วน ภำยใน ๑๕ วัน นับจำกวันลงนำม    
ในสัญญำ 
 งวดที่ ๒  เบิกจ่ำยร้อยละ ๓๐ ของวงเงินงบประมำณโครงกำร เมื่อได้รับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
กำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย ครั้งที่ ๑ จ ำนวน ๘ ชุด พร้อมส่งเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ภำยใน ๔ เดือน และรำยงำนนั้นได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ และ
คณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว (ทั้งนี้ หำกมีควำมเห็นจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ หรือ
คณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ผู้รับทุนจะต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดและได้รับควำมเห็นชอบก่อนจึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้) 
 งวดที่ ๓  เบิกจ่ำยร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมำณโครงกำร เมื่อได้รับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
กำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย ครั้งที่ ๒ จ ำนวน ๘ ชุด พร้อมส่งเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ภำยใน ๘ เดือน และรำยงำนนั้นได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ และ
คณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว (ทั้งนี้ หำกมีควำมเห็นจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ หรือ
คณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ ให้ปรับปรุงหรือแก้ไขรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ผู้รับทุนจะต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดและได้รับควำมเห็นชอบก่อนจึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้) 
 

/งวดที่ ๔ … 
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 งวดที่ ๔  เบิกจ่ำยงบประมำณส่วนที่เหลือ ร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้รับทุนส่ง (ร่ำง) รำยงำนผลกำรท ำ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย จ ำนวน ๘ ชุด พร้อมเอกสำรองค์ควำมรู้เชิงนโยบำย/แผนงำน/
ยุทธศำสตร์ ระดับประเทศ พ้ืนที่ หรือองค์กร จ ำนวน ๘ ชุด พร้อมส่งเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ภำยใน ๑๐ เดือน (ร่ำง)รำยงำนฯ และเอกสำรผลผลิตของกิจกรรมได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ 
และคณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ แล้ว (ท้ังนี้ หำกมีควำมเห็นจำกผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำรฯ หรือ
คณะท ำงำนตรวจรับผลส ำเร็จของกิจกรรมฯ ให้ปรับปรุงหรือแก้ไข (ร่ำง) รำยงำนฯ ผู้รับทุนจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดและได้รับควำมเห็นชอบก่อนจึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้) 
 ทั้งนี้ วช. อำจมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินทุนตำมควำมเหมำะสม 
 อนึ่ง วช. จะคืนงบประมำณประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำให้ เมื่อผู้รับทุนพ้นจำกพันธะหน้ำที่ตำม
สัญญำรับทุนและส่งรำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์  และเอกสำร
แสดงผลผลิตของกิจกรรม ที่ได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ตำมแบบ จ ำนวน ที่ระบุไว้ในสัญญำรับทุน 

๙. การส่งข้อเสนอกิจกรรม 
๑) ผู้สนใจสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอและรำยละเอียดต่ำงๆ ได้ที่ www.nrct.go.th 

และสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๘ 
๒) ให้จัดท ำข้อเสนอเป็นภำษำไทยตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด (แบบ จว.๑) โดยมีรำยละเอียด

ครบถ้วนทุกข้อ โดยใช้ font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนำด ๑๖ และจัดส่งข้อเสนอโครงกำรที่ลงนำมโดย
หัวหน้ำโครงกำร และผู้บริหำรหน่วยงำนเรียบร้อยแล้ว พร้อมส ำเนำ จ านวน ๑๕ ชุด พร้อม CD จ านวน ๑ แผ่น     
ถึง วช. ตำมท่ีอยู่ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 ๓) กำรส่งข้อเสนอกรณีส่งด้วยตนเองให้ส่งภำยในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลำรำชกำร          
(จันทร์ - ศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ณ ห้องธุรกำรกองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย และหำกส่ง
ทำงไปรษณีย์จะต้องประทับตรำไปรษณีย์หรือผู้ให้บริกำรภำยในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ หำกเอกสำร     
ที่น ำส่งมีรำยละเอียดไม่ครบถ้วนตำมเงื่อนไขและหำกพ้นก ำหนด วช. จะถือว่ำเป็นโมฆะ 

 ๔) วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอของผู้ที่ไม่ได้รับกำรสนับสนุนโดยจะด ำเนินกำรท ำลำย
ข้อเสนอดังกล่ำวหลังเสร็จสิ้นกระบวนกำรพิจำรณำข้อเสนอ 

 
 

     ประกำศ ณ วันที่  ๑๒  กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 
 
 
         (ลงชื่อ)                 สิริฤกษ์   ทรงศิวิไล 

      (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์   ทรงศิวิไล) 
                   เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

 

เรียน  หัวหน้ำฝ่ำยจดักำรควำมรู้กำรวจิัย 
            กองประเมินผลและจดักำรควำมรู้กำรวิจัย (อำคำร วช.๔ ชั้น ๔) 
            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

 ๑๙๖ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 

(ข้อเสนอกิจกรรมเชิงนโยบายสาธารณะ) 


