การประชุมชี้แจงแผนการดาเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ – ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบการกาหนดแนวทางการ
จัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกาหนดให้มีการจัดทา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานคณะที่ ๔.๓ มีอานาจหน้าที่ “กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
ถูกต้อง ปราศจากการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทางานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนบูรณาการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป” โดยมอบหมายให้ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพ
หลักในการดาเนินงาน
ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ เป็ นต้ นมา ได้ มี การติ ดตามให้ ห น่ วยงานที่ ได้ รั บการจั ดสรร
งบประมาณรายงานผลการด าเนิ น งานผ่ า นระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ (National Research
Management System : NRMS) สาหรับในปี ๒๕๖๒ วช. ร่วมกับ สวทน ได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิ จั ย แห่ งชาติ (NRMS) ส ำหรั บ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนของโครงกำรวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรร
งบประมำณ (Ongoing & Monitoring) และติดตามประเมินผลการดาเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผล กลไกการบริหารงบประมาณและผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม วช และ สวทน. จึงเห็นควรจัดกำรประชุมชี้แจงแผนกำรดำเนินงำนและ
แนวทำงกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน ตำมแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงหน่วยงำนในกำรใช้งำนระบบ NRMS รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ของผู้ใช้งำนต่อระบบดังกล่ำว
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อชี้แ จงและสร้ ำ งควำมเข้ำ ใจร่ ว มกัน เกี่ยวกั บแผนกำรด ำเนิน งำนและแนวทำงกำรติ ดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๒ เพื่ อสร้ ำ งควำมเข้ ำใจในกำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนตำมแผนบูร ณำกำรวิ จั ยนวัต กรรม ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๓ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกำรใช้ระบบ NRMS

๒
๓. วัน เวลา และ สถานที่
วัน ที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เวลำ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้ องประชุมวำยุภักษ์ ๓ – ๔ ชั้น ๔
โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำร และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหำนคร
๔. ผู้เข้าร่วมประชุม
๖00 คน
๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ำยติดตำมกำรใช้งบประมำณกำรวิจัย กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
โทร : 02 561 2445 ต่อ 407-408
โทรสาร : 0 2940 5495
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๖.๑ หน่วยงำนภำครัฐได้รับทรำบและมี ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน ในแผนกำรดำเนินงำนและแนวทำงกำรติดตำม
งบประมำณในลักษณะบูรณำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖.๒ หน่วยงำนภำครัฐมีควำมเข้ำใจและสำมำรถรำยงำนกำรติดตำมงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านทางระบบ NRMS
๗. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มป ระชุ มไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ ายใน การ ลงทะ เบี ย น โ ด ยสาม ารถล งทะ เบี ย น ได้ ที่
http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php

แบบลงทะเบียนออนไลน์
ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สาหรับการประชุมดังกล่าว
ผู้เข้าร่วมการประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมได้จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบดังนี้
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุม ของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ ว ยการเบิ กค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(ฉบับที่ ๒)


