ปฏิทินการดาเนินงานโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สาหรับนักวิจัย)
กิจกรรม
ขั้นตอนการจัดทาข้อเสนอการวิจัย
1. สำนักต่ำงๆ จัดทำข้อเสนอกำรวิจัย แบบ ว – 1ช
(แผนงำนวิจัย) หรือ แบบ ว – 1ด(โครงกำรวิจยั เดี่ยว)
และจัดทำสรุปควำมสอดคล้องของแต่ละหลักเกณฑ์
แนวทำงเพื่อนำไปใช้ในกำรประเมินข้อเสนอกำรวิจัย
ของ สศค. พร้อมทั้งนำส่ง ศวบ.
2. คณะผู้วิจัยชี้แจงรำยละเอียดในกำรประชุม
คณะทำงำนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจยั
ของ สศค. เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอกำรวิจยั
ให้สมบูรณ์
3. สำนักต่ำงๆ พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ
กำรวิจัยฯ และสรุปข้อเสนอกำรวิจยั ฯ ให้เป็นไปตำม
มติที่ประชุม ในข้อ 3
4. คณะผู้วิจัยกรอกข้อเสนอกำรวิจัยเข้ำระบบ
NRMS ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยข้อเสนอกำรวิจัย
แบบ ว – 1 ช หรือ แบบ ว – 1 ด พร้อมแนบไฟล์
เอกสำรดังกล่ำวนี้ ส่ง วช. ภำยในสิ้นเดือน ส.ค.
ของทุกปี
5. คณะผู้วิจัยเข้ำร่วมหำรือกับผู้อำนวยกำร สศค.
เกี่ยวกับโครงกำรวิจยั เพือ่ รับฟังนโยบำยก่อนนำ
ข้อเสนอส่ง วช. ภำยในวันที่ 15 ก.ย.ของทุกปี
6. วช. พิจำรณำข้อเสนอทีห่ น่วยงำนภำครัฐเสนอ
7. วช. แจ้งผลกำรประเมินให้หน่วยงำนต่ำงๆ
ภำยในวันที่ 31 มี.ค. ของทุกปี
8. คณะผู้วิจัยชีแ้ จงรำยละเอียดคำขอ และวงเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณต่อ
คณะกรรมำธิกำรงบประมำณ*
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กิจกรรม
ขั้นตอนการดาเนินการโครงการวิจัยภายหลังได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
1. คณะผู้วิจัยเข้ำร่วมประชุมฯ กับ ศวบ. เพื่อเตรียมกำร
ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนโครงกำรวิจัย
2. คณะผู้วิจัยจัดทำและนำส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำ**
พร้อมจัดกำรประชุมฯ เพื่อตรวจรับผลงำนวิจยั
3. คณะผู้วิจัยดำเนินกำรจัดสัมมนำโครงกำรวิจัย
เพื่อเผยแพร่ผลงำนวิจยั ภำยในวันที่ 30 มิ.ย.
พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลกำรสัมมนำและนำส่งไฟล์
รูปภำพกำรจัดสัมมนำมำให้ ศวบ.
4. คณะผู้วิจัยกรอกรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
และแผนกำรใช้จำ่ ยงบประมำณโครงกำรวิจัย
ในไตรมำสที่ 1 และ 2 พร้อมนำส่ง ศวบ. เพื่อนำเข้ำ
ระบบ NRMS ให้ทันตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด***
5. คณะผู้วิจัยจัดทำและนำส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำ
ครั้งที่ 4
ขั้นตอนภายหลังการดาเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ
(ปิดโครงการ)
1. คณะผู้วิจัยกรอกรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบ NRMS
ตำมแบบฟอร์มกำรประเมินเบื้องต้น (Expected
Output/Outcome)***
2. คณะผู้วิจัยกรอกรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
และแผนกำรใช้จำ่ ยงบประมำณโครงกำรวิจัย
ในไตรมำสที่ 3 และ 4 พร้อมนำส่ง ศวบ. เพื่อนำเข้ำ
ระบบ NRMS ให้ทันตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด***
3. คณะผู้วิจัยจัดทำรำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์
(Final Report) รูปเล่มสวยงำม จำนวน 10 เล่ม
และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปแบบ PDF
และ Word File จำนวน 10 แผ่น พร้อมนำส่ง ศวบ.
ภำยใน สิ้นเดือนพ.ย. ของทุกปี
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4. คณะผู้วิจัยพิจำรณำจัดทำรำยงำนกำรนำผลงำนวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติภำรกิจของ สศค. หรือ
ของกระทรวงกำรคลัง ที่เป็นรูปธรรม
หมายเหตุ : * กำรชี้แจงรำยละเอียดคำขอและวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณต่อคณะกรรมำธิกำรงบประมำณในแต่ละปีงบประมำณนั้น เป็นไปตำมปฏิทินงบประมำณของสำนักงบประมำณที่มีกำรกำหนดไว้ในแต่ละปี
** กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนนักวิจย
ั ตำมควำมคืบหน้ำของผลงำน โดยปกติแบ่งเป็น 4 ครั้ง ดังนี้
1) รำยงำนควำมคืบหน้ำ ครั้งที่ 1 (Inception Report)
เนื้องำนร้อยละ 25 ของผลงำนทั้งหมด
ภำยในเดือนธันวำคม
2) รำยงำนควำมคืบหน้ำ ครั้งที่ 2 (Interim Report)
เนื้องำนร้อยละ 50 ของผลงำนทั้งหมด
ภำยในเดือนมีนำคม
3) รำยงำนควำมคืบหน้ำ ครั้งที่ 3 (ร่ำงรำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์) (Draft Final Report)
เนื้องำนร้อยละ 90 ของผลงำนทั้งหมด
ภำยในเดือนมิถุนำยน
4) รำยงำนควำมคืบหน้ำ ครั้งที่ 4 (รำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์) (Final Report)
เนื้องำนสมบูรณ์ ร้อยละ 100
ภำยในเดือนสิงหำคม
*** กำรกรอกรำยงำนข้อมูล รวมถึงกำรกรอกข้อเสนอกำรวิจย
ั เข้ำระบบ NRMS นั้น คณะผู้วิจัยจะต้องดำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด มิฉะนัน้ หำกพ้นระยะเวลำดังกล่ำวไปแล้ว ทำงสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) จะดำเนินกำร
ปิดระบบ NRMS ทันที ซึ่งมีผลทำให้คณะผู้วิจัยไม่สำมำรถดำเนินกำรกรอกรำยงำนข้อมูลฯ ได้อีก และจะมีผลต่อกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรวิจยั ของ สศค. ในปีงบประมำณต่อๆ ไป

จัดทาโดย
ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ
28 ตุลาคม 2558
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แผนผังแสดงการดาเนินการโครงการวิจัย (สาหรับนักวิจัย)

ก่อนเริ่ม

ดาเนินการโครงการวิจัย

ระหว่าง

คณะผู้วิจัยสานักต่างๆ จัดทาเอกสาร ดังนี้
 ข้อเสนอกำรวิจัย (ว 1 ด/ ว 1 ช)
 สรุปควำมสอดคล้องของแต่ละหลักเกณฑ์

ชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยในการประชุม
คณะทางานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของ สศค. เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอ
การวิจัยให้สมบูรณ์
ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอการวิจัยฯ
ตามมติทปี่ ระชุม

การดาเนินการโครงการวิจัย

เข้าร่วมประชุมฯ กับ ศวบ. เพื่อเตรียมการซักซ้อม
ความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการวิจัย

 จัดทาและนาส่งรายงานความคืบหน้า ครั้งที่ 1 – 3
พร้อมจัดการประชุมฯ เพื่อตรวจรับงานวิจัย
 กรอกรายงานสรุปผลการดาเนินการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการวิจัยในไตรมาสที่ 1 และ 2
พร้อมนาส่ง ศวบ. เพื่อนาเข้าระบบ NRMS ให้ทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

กรอกข้อเสนอการวิจัย พร้อมแนบไฟล์เอกสาร
ข้อเสนอดังกล่าว เข้าระบบ NRMS

จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัย
และจัดทาสรุปผลการสัมมนา รวมถึงไฟล์รูปภาพ
การจัดสัมมนาสัมมนา พร้อมนาส่งมายัง ศวบ.

เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร สศค.

การดาเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

กรอกรายงานข้อมูลเข้าระบบ NRMS ตามแบบฟอร์ม
การประเมินเบื้องต้น (Expected Output/Outcome)

กรอกรายงานสรุปผลการดาเนินการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการวิจัยในไตรมาสที่ 3 และ 4 พร้อมนาส่ง
ศวบ. เพื่อนาเข้าระบบ NRMS ให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด

จัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รูปเล่มสวยงาม
จานวน 10 เล่ม และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปแบบ
PDF และ Word File จานวน 10 แผ่น พร้อมนาส่ง ศวบ.

จัดทารายงานการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
ภารกิจของ สศค. หรือของกระทรวงการคลัง ที่เป็นรูปธรรม

วช. พิจารณา/แจ้งผล
การประเมินข้อเสนอ

ชี้แจงรายละเอียดคาขอ และวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
ต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ

หลัง

จัดทาและนาส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 4
พร้อมจัดการประชุมฯ เพื่อตรวจรับงานวิจัย
และ 2

