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สถานะความก้าวหน้าการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
1

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรปู การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรมและคณะทางานภายใต้คณะกรรมการฯ
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คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรปู
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
พลอากาศเอก ประจิน จันตอง
่
ประธานกรรมการ
สานักงาน ก.พ.ร. ฝ่ ายเลขานุการ

คณะทางานกากับการจัด
โครงสร้างและอัตรากาลัง

คณะทางานกากับ
การจัดตัง้ กระทรวง

คณะทางานพัฒนาระบบและ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ศ.นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะทางาน
สานักงาน ก.พ.ร. ฝ่ ายเลขานุ การ

นางกาญจนารัตน์ ลีวโิ รจน์ ประธานคณะทางาน
สป.วท. สกอ. และ กพร. ฝ่ ายเลขานุ การ

รศ.ศักรินทร์ ภูมริ ตั น ประธานคณะทางาน
สวทน. สป.วท. สกอ. และ กพร. ฝ่ ายเลขานุ การ

• ให้ข้อเสนอแนะการจัดโครงสร้างและ
• กลันกรองการโอนบรรดาทรั
่
พย์สิน สิทธิ หน้ าที่
อัตรากาลังของหน่ วยงานในกากับของ
หนี้ ภาระผูกพัน
กระทรวง
• การจัดทาตราสัญลักษณ์ เครื่องหมาย อาคาร
• จัดโครงสร้างส่วนราชการภายในกรมต่าง ๆ
สถานที่ในการปฏิบตั ิ งาน
• จัดทาคาขอรับจัดสรรงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2562 และ 2563 ของกระทรวง

• ศึกษาและจัดทาร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน
ด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมของประเทศ
• แนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านการ
อุดมศึกษา และด้าน ววน.
• ศึกษาและจัดทาประเด็นปฏิรปู ที่สาคัญด้า2 น อววน.

คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม
(กสว.)

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
สานักงานรัฐมนตรี (สร)
สานักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (สอวช.)

ฝ่ ายเลขาฯ
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สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (สป.)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(วศ.) ***

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (สกสว.)

สานักงานการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) ****

วิจยั ในสังกัดของ
กระทรวง *

สานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ (ปส.)

กากับนโยบาย

สายการบังคับบัญชา

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.)

คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (กมอ.)

สถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐในสังกัดของ
กระทรวง **

ส่วนราชการระดับกรม (อธิบดี)

องค์กรมหาชน

การตัดโอนหน่วยงานมาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ึ ษาธิการ
กระทรวงศก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สานักงานรัฐมนตรี (สร.)
สานักงานปลัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.)

สานักงานรัฐมนตรี (สร.)
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (สป.)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง

สานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
สานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)

สานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สานักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (สกสว.)
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ตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายของกระทรวง
• กาหนดตราสัญลักษณ์ทแ่ี สดงถึงความทันสมัย และมีความเป็ นนานาชาติ
(International)
• กาหนดให้มตี ราสัญลักษณ์ทงั ้ แบบทีเ่ ป็ นทางการและแบบทีไ่ ม่เป็ นทางการ
• ให้จดั ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยมีคณะทางานกลุ่มย่อยจาก วท. สกอ.
สกว. วช. ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกตราสัญลักษณ์
• คณะทางานกลุ่มย่อยฯ จะพิจารณาคัดเลือกตราสัญลักษณ์ 5-6 ตราสัญลักษณ์ แล้ว
นามาเสนอต่อคณะทางานกากับการเตรียมการจัดตัง้ อว. เพือ่ พิจารณาคัดเลือกให้
เหลือ 3 ตราสัญลักษณ์ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ฯ ต่อไป
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ชื่อกระทรวง
• ชือ่ ย่อกระทรวง คือ อว.
• ชือ่ ภาษาอังกฤษ: ข้อเสนอชือ่ กระทรวงและอักษรย่อภาษาอังกฤษ 3 แบบ ดังนี้
ก. MESI (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation)
ข. HESRI (Ministry of Higher Education Science Research and Innovation)
ค. STEM (Science Technology and Higher Education Ministry)
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สถานที่ตงั ้ กระทรวง
• โครงสร้างกระทรวงใหม่แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) ส่วนบริหาร กาหนดให้อยูใ่ นกรุงเทพฯ
2) ส่วนวิจยั กระจายอยูใ่ นทุกภูมภิ าค เพือ่ สร้างบรรยากาศในการทางานให้กบั นักวิจยั
• แผนการจัดหาอาคารสถานทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน แบ่งเป็ น 2 ระยะ
3 ปี แรก

ใช้สถานที่เดิมที่มีอยู่ • อาคารพระจอมเกล้า
• อาคารอุดมศึกษา 1 และ 2

ระยะยาว

พิจารณาจาก • กรอบอัตรากาลัง ภารกิจ หน้าที่ และนโยบายของกระทรวงใหม่
• การเอือ้ อานวยบุคลากรในอนาคต
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Timeline การจัดตัง้ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
คณะกรรมการขับเคลื่อน
ทางานให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 ปี

จัดทาคาสังให้
่
บุคลากรไป
ปฏิ บตั ิ งานใน
หน่ วยงานอื่น

1 พ.ค. 62
กฎหมายประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 10 ฉบับ
(บังคับใช้ทนั ที)

• จัดทากฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ
• โอนบุคลากรตามโครงสร้าง
ภายใน 90 วัน นับแต่ประกาศ

90 วัน
29 ก.ค. 62

• สรรหาและแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ในสภา ภายใน 180 วัน
• สรรหาแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิใน
กสว. ภายใน 180 วัน

180 วัน
27 ต.ค. 62

• การจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ
การบริหารงานของ สอวช.
สกสว. และ วช. (ใหม่)
ให้ใช้ของเดิ มไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการออกใหม่
ภายใน 2 ปี

240 วัน
26 ธ.ค. 62

2 ปี
30 เม.ย. 64

แต่งตัง้ กกอ. และ กมอ.
ภายใน 240 วัน
• แต่งตัง้ รมต. และ รมช.
• โอนกิ จการ ทรัพย์สิน
งบประมาณ สิ ทธิ หนี้
ภาระผูกพัน และคดี
• โอนข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และ
อัตรากาลังของส่วน
ราชการ
• โอนพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์การมหาชน

ผูบ้ ริหารหน่ วยงาน
• ลสวทน. เป็ น ผสอวช. จน
ครบวาระ
• ผอ.สกว. เป็ น ผสกสว.
จนครบวาระ
• ลวช. เป็ น ผอ.วช. จน
ครบวาระ

จัดตัง้ กองทุน
• กองทุนส่งเสริม ววน.
(ปิ ดบัญชีกองทุนเดิ ม/โอน
เงิ นกองทุน/ขอเงิ นประเดิ ม/จัดทา
หลักเกณฑ์/วางโครงสร้างและการ
บริหารกองทุน)
ภายใน ..... วัน (นับแต่ประกาศ)

• สรรหาและแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิใน
คกก.อานวยการ สอวช. ภายใน
180 วัน
• สรรหาและแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิใน
คกก. อานวยการ สกสว. ภายใน
180 วัน

• การจัดทาระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
พัฒนา วทน.
ให้ใช้ของเดิ มไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการออกใหม่
ภายใน 2 ปี

วช. ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
และผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
เมื่อครบ 3 ปี

3 ปี
30 เม.ย. 65

วศ. เสนอร่าง พ.ร.ฎ. ปรับ
เป็ นองค์การมหาชน
ภายใน 3 ปี

10

Version 1: 19 April 2019

แนวทางการปรับปรุงข้อเสนอของบประมาณปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

แนวทางการดาเนินงานสาหรับปี งบประมาณ 2562
• ใช้รหัส GFMIS เดิม และดาเนินการแผนจนสิน้ ปี งบประมาณ
• ตัง้ ทีมงานกระทรวงการฯ หารือกับ สงป. และกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับรหัส
งบประมาณในระบบ GFMIS ใหม่ เพือ่ ให้เริม่ ใช้ได้ในปี งบประมาณ 2563
• กรณีของบประมาณเพิม่ เติมสาหรับ 2562 ให้หน่ วยงานปรับแผนการใช้จ่าย
หรือเจียดจ่ายงบประมาณ
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แนวทางการปรับปรุงข้อเสนอของบประมาณปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
แนวทางการดาเนินงานสาหรับปี งบประมาณ 2563
•ให้ สป. วช. สอวช. สกสว. และหน่วยงานในสังกัด จัดทายุทธศาสตร์ เป้ าหมาย
ตัวชีว้ ดั ตามภารกิจและหน้าทีภ่ ายใต้กระทรวงฯ ภายใต้กรอบงบประมาณเดิม (2563)
•ให้ สป. เตรียมชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
•ให้ สกสว. วช. สอวช. กรมบัญชีกลาง และ สงป. หารือเพือ่ สรุปแนวทางสาหรับ
กองทุนส่งเสริม ววน.
•ให้ วช. เป็ นหน่วยติดตามผลการดาเนินงานวิจยั ปี งบประมาณ 2563
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