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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย

ยุทธศาสตร์  มาตรการ  และแนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ติดตามและประเมินผลการวิจัย
ของประเทศ  รวมทั้งกําหนด  ส่งเสริม  และกํากับมาตรฐานการวิจัย  ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัยของประเทศ  เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจัยแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๒) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 
(๓) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศ 
(๔) ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ  รวมทั้งบริหารจัดการความรู้จากการวิจัย 

เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
(๕) จัดทํามาตรฐาน  ข้อกําหนด  หรือแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับการวิจัยของประเทศ  เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(๖) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ  
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ดงัต่อไปนี้ 
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(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองการต่างประเทศ 
(๓) กองนโยบายและแผนการวิจัย 
(๔ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 
(๕) กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
(๖) กองมาตรฐานการวิจัย 
(๗) ศูนย์สารสนเทศการวิจัย 
ข้อ ๔ ในสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ต่อเลขาธิการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และส่วนราชการในสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ ในสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   

เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในสํานักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสํานักงาน  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง  เสนอต่อเลขาธิการ 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสํานักงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
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(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในสํานักงาน  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และร่วมมือ

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสํานักงานและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อเลขาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   
ข้อ ๗ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของสํานักงาน 
(๔) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 
(๕) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รวมทั้งติดตาม  ตรวจสอบ  และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสํานักงาน 
(๖) ดําเนินการอ่ืนใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสํานักงาน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองการต่างประเทศ  มีอํานาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  กรอบทิศทาง  การพัฒนามาตรการ  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการ 

และแผนปฏิบัติงาน  รวมทั้งติดตามและประเมินผลความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและ
หน่วยงานต่างประเทศในด้านการวิจัย 

(๒) เสริมสร้างความสัมพันธ์และเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือ
กับองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศในด้านการวิจัย 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานวเิทศสัมพันธ์ของสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองนโยบายและแผนการวิจัย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศต่อสภาวิจัยแห่งชาติ  เพื่อเสนอ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๕๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

  

(๒) จัดทํายุทธศาสตร์การวิจัยในระดับภูมิภาคและยุทธศาสตร์การวิจัยรายสาขา  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการต่อภาคสังคม  ภาคบริการ  และภาคการผลิต 

(๓) ประสานกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  เพื่อร่วมกันเสนอแนะและผลักดันนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  คณะกรรมการบริหาร
สภาวิจัยแห่งชาติ  และคณะกรรมการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณเก่ียวกับการวิจัยในภาพรวมของประเทศ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  นโยบาย

ยุทธศาสตร์  และศักยภาพการวิจัยของประเทศ 
(๓) กํากับและติดตามการใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยในภาพรวมของประเทศ 
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานวิจัย  หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัย  ตลอดจนเครือข่ายการวิจัย

เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศ  รวมทั้ง

ในระดับภูมิภาคและรายสาขา 
(๒) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับการวิจัยของประเทศ 
(๓) จัดการองค์ความรู้จากผลการวิจัย  เพื่อการเผยแพร่  การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี  และผลักดันผลการวิจัยไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มหรือตอ่ยอดไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ  
ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองมาตรฐานการวิจัย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานการวิจัยของประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการวิจัย 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย  
(๒) ตรวจสอบและรับรองหน่วยงานวิจัยและการดําเนินงานเก่ียวกับการวิจัยตามมาตรฐาน 

การวิจัยของประเทศ  
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(๓) ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศที่เก่ียวกับมาตรฐาน 
การวิจัย  เพื่อกําหนดมาตรฐานการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ  รวมทั้งจัดระบบเชื่อมโยงและ

สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน 
(๒) จัดทําทะเบียนนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่าง ๆ 
(๓) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของสํานักงาน 
(๔) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย  
(๕) ให้การสนับสนุน  ให้คําปรึกษาแนะนํา  และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนราชการ

ในสํานักงาน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและเหมาะสม
กับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


