ปฏิทินการดาเนินการโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรม
ขั้นตอนการจัดทาและนาส่งข้อเสนอการวิจัย
1. ศวบ. ส่งหนังสือแจ้งสำนักต่ำงๆ ที่ประสงค์
จะเสนอของบประมำณเพื่อจัดทำโครงกำรวิจัย
ประจำปีงบประมำณนั้นๆ
2. สำนักต่ำงๆ จัดทำข้อเสนอกำรวิจัย แบบ ว – 1ช
(แผนงำนวิจัย) หรือ แบบ ว – 1ด(โครงกำรวิจยั เดี่ยว)
และจัดทำสรุปควำมสอดคล้องของแต่ละหลักเกณฑ์
แนวทำงที่นำไปใช้ในกำรประเมินข้อเสนอกำรวิจัย
ของ สศค. พร้อมทั้งนำส่ง ศวบ.
3. จัดประชุมคณะทำงำนด้ำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรวิจยั ของ สศค. เพื่อจัดเตรียม
ข้อเสนอกำรวิจัยให้สมบูรณ์
4. สำนักต่ำงๆ พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ
กำรวิจัยฯ และสรุปข้อเสนอกำรวิจยั ฯ ให้เป็นไปตำม
มติที่ประชุม ในข้อ 3
5. คณะผู้วิจัยกรอกข้อเสนอกำรวิจัยเข้ำระบบ
NRMS ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยข้อเสนอกำรวิจัย
แบบ ว – 1 ช หรือ แบบ ว – 1 ด พร้อมแนบไฟล์
เอกสำรดังกล่ำวนี้ ส่ง วช. ภำยในสิ้นเดือน ส.ค.
ของทุกปี
6. ศวบ. นำเสนอสรุปข้อเสนอกำรวิจัยที่แสดงถึง
ควำมสอดคล้องของหลักเกณฑ์ในแต่ละโครงกำรวิจัย
เพื่อให้ผู้บริหำร สศค. พิจำรณำในกำรประเมิน
จัดลำดับควำมสำคัญโครงกำรวิจยั ภำยในวันที่
15 ก.ย. ของทุกปี
7. คณะผู้วิจัยเข้ำร่วมหำรือกับผู้อำนวยกำร สศค.
เกี่ยวกับโครงกำรวิจยั เพื่อรับฟังนโยบำยก่อนนำ
ข้อเสนอกำรวิจัยส่ง วช. ภำยในวันที่ 15 ก.ย.
ของทุกปี
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กิจกรรม
ขั้นตอนการจัดทาและนาส่งข้อเสนอการวิจัย (ต่อ)
8. ศวบ. ตรวจทำนควำมถูกต้องของเอกสำร
ข้อเสนอกำรวิจัยทั้งในรูปแบบเอกสำรและระบบ
NRMS
9. ศวบ. นำข้อเสนอกำรวิจยั ที่รวบรวมข้อเสนอ
กำรวิจยั แต่ละสำนักฯ มำพิจำรณำจัดทำเอกสำร
เพื่อประกอบกำรเสนอของบประมำณจำก วช.
ผ่ำนระบบ NRMS ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
1) แบบแสดงแผนควำมต้องกำรภำพรวมงำนวิจยั
ของหน่วยงำนภำครัฐที่เสนอของบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ (แบบ ว – 6)
2) รำยงำนสรุปงบประมำณจำแนกตำมแผน
บูรณำกำรที่เสนอของบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ
3) แบบบัญชีรำยชือ่ ข้อเสนอกำรวิจยั
ของหน่วยงำนภำครัฐที่เสนอของบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ (แบบ บช - 3)
พร้อมทั้งนำเสนอผู้อำนวยกำร สศค. ลงนำม
และนำส่งให้ วช. พิจำรณำ ภำยในวันที่ 15 ก.ย.
ของทุกปี
9. ศวบ. จัดตั้งคำของบประมำณเพื่อกำรวิจัย
10. วช. พิจำรณำข้อเสนอทีห่ น่วยงำนภำครัฐเสนอ
11. วช. แจ้งผลกำรประเมินให้หน่วยงำนต่ำงๆ
ภำยใน 31 มีนำคม
12. คณะผู้วิจัยชีแ้ จงรำยละเอียดคำขอ และวงเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณต่อ
คณะกรรมำธิกำรงบประมำณ*
ขั้นตอนการดาเนินการโครงการวิจัยภายหลังได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
1. คณะผู้วิจยั เข้ำร่วมประชุมฯ กับ ศวบ. เพื่อเตรียมกำร
ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนโครงกำรวิจัย
2. ศวบ. จัดประชุมคณะทำงำนกำหนดค่ำตอบแทน
โครงกำรวิจัยของ สศค.
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กิจกรรม
ขั้นตอนการดาเนินการโครงการวิจัยภายหลังได้รับ
จัดสรรงบประมาณ (ต่อ)
3. ศวบ. จัดทำคำสั่ง สศค. มอบหมำยข้ำรำชกำร
และบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนวิจัยและคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำกับและพิจำรณำตรวจรับงำนวิจัย
(คณะกรรมกำร 5 คน/ โครงกำรวิจัย)
4. คณะผู้วิจัยแต่ละโครงกำรจัดทำและนำส่งรำยงำน
ควำมคืบหน้ำ ครั้งที่ 1 - 3** พร้อมจัดกำรประชุมฯ
เพื่อตรวจรับผลงำนวิจยั
5. ศวบ. พิจำรณำจัดทำบันทึกเพื่อเสนอขอนุมัติ
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนนักวิจยั ตำมควำมคืบหน้ำ
ของผลงำน (งวดที่ 1 – 3)
6. ศวบ. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ/
ประเมินผลงำนวิจัย พร้อมทั้งให้ควำมเห็น
ในกำรปรับปรุงผลงำนวิจัยเพือ่ ให้เกิดควำมสมบูรณ์
มำกยิ่งขึ้น ( 2 ท่ำน/โครงกำร)
7. คณะผู้วิจัยดำเนินกำรจัดสัมมนำโครงกำรวิจัย
เพื่อเผยแพร่ผลงำนวิจยั ภำยในวันที่ 30 มิ.ย.
ของทุกปี พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลกำรสัมมนำและนำส่ง
ไฟล์รูปภำพกำรจัดสัมมนำมำให้ ศวบ.
4. คณะผู้วิจัยกรอกรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
และแผนกำรใช้จำ่ ยงบประมำณโครงกำรวิจัย
ในไตรมำสที่ 1 และ 2 พร้อมนำส่ง ศวบ. เพื่อนำเข้ำ
ระบบ NRMS ให้ทันตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด***
5. คณะผู้วิจัยจัดทำและนำส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำ
ครั้งที่ 4** พร้อมจัดกำรประชุมฯ เพื่อตรวจรับ
ผลงำนวิจัย
6. ศวบ. พิจำรณำจัดทำบันทึกเพื่อเสนอขอนุมัติ
เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนนักวิจยั ตำมควำมคืบหน้ำ
ของผลงำน (งวดที่ 4)
ขั้นตอนภายหลังการดาเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ
(ปิดโครงการ)
1. คณะผู้วิจัยกรอกรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบ NRMS
ตำมแบบฟอร์มกำรประเมินเบื้องต้น (Expected
Output/Outcome)***
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ขั้นตอนภายหลังการดาเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ
(ปิดโครงการ) (ต่อ)
2. คณะผู้วิจัยกรอกรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
และแผนกำรใช้จำ่ ยงบประมำณโครงกำรวิจัย
ในไตรมำสที่ 3 และ 4 พร้อมนำส่ง ศวบ.
เพื่อนำเข้ำระบบ NRMS ให้ทันตำมระยะเวลำ
ที่กำหนด***
3. คณะผู้วิจัยจัดทำรำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์
(Final Report) รูปเล่มสวยงำม จำนวน 10 เล่ม
และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปแบบ PDF
และ Word File จำนวน 10 แผ่น พร้อมนำส่ง
ศวบ. ภำยในสิ้นเดือนพ.ย. ของทุกปี
4. คณะผู้วจิ ยั พิจำรณำจัดทำรำยงำนกำรนำผลงำนวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติภำรกิจของ สศค. หรือ
ของกระทรวงกำรคลัง ที่เป็นรูปธรรม
5. ศวบ. สรุปค่ำใช้จ่ำยโครงกำรและจัดทำรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำร สศค. ภำยหลัง
โครงกำรสิ้นสุดลง
6. ศวบ. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรวิจยั แก่
วช. เพื่อรับทรำบพร้อมทั้งนำส่งส่งรำยงำนวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ ผ่ำนระบบ NRMS
7. ศวบ. เผยแพร่ผลงำนวิจัย (E – Research)
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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แผนผังแสดงภาพรวมการดาเนินการโครงการวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ก่อนเริ่ม

ดาเนินการโครงการวิจัย

ศวบ. ส่งหนังสือแจ้งสานักต่างๆ ให้พิจารณา
จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย

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

จัดประชุมคณะทางานด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของ สศค.
และคณะผู้วิจัยเข้าร่วมชี้แจง
ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอการวิจัยฯ
ตามมติทปี่ ระชุม

กรอกข้อเสนอการวิจัย พร้อมแนบไฟล์เอกสาร
ข้อเสนอดังกล่าว เข้าระบบ NRMS

ศวบ. นาเสนอสรุปข้อเสนอการวิจัยฯ ต่อ
ผู้บริหาร สศค. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญโครงการวิจยั

ระหว่าง

การดาเนินการโครงการวิจัย

คณะผู้วิจัยเข้าร่วมประชุมฯ กับ ศวบ.เพื่อเตรียมการซักซ้อม
ความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการวิจัย
ความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการวิจัย
ศวบ. จัดประชุมคณะทางานกาหนดค่าตอบแทนโครงการวิจัยของ สศค.

ศวบ. ดาเนินการจัดทาคาสั่ง ดังนี้
 คาสั่ง สศค. มอบหมายข้าราชการและบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิจัย
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับและพิจารณาตรวจรับงานวิจัย

 จัดทาและนาส่งรายงานความคืบหน้า ครั้งที่ 1 – 3 พร้อมจัด
การประชุมฯ เพื่อตรวจรับงานวิจัย
 กรอกรายงานสรุปผลการดาเนินการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการวิจัยในไตรมาสที่ 1 และ 2 พร้อมนาส่ง
ศวบ. เพื่อนาเข้าระบบ NRMS ให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด

ศวบ. จัดทาบันทึกเพื่อเสนอขอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัย
ตามความคืบหน้าของผลงาน (งวดที่ 1 – 3)

หลัง

การดาเนินโครงการวิจยั แล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

คณะผู้วิจัยกรอกรายงานข้อมูลเข้าระบบ NRMS ตามแบบฟอร์ม
การประเมินเบื้องต้น (Expected Output/Outcome)
คณะผู้วิจัยกรอกรายงานสรุปผลการดาเนินการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัยในไตรมาสที่ 3 และ 4
พร้อมนาส่ง ศวบ. เพื่อนาเข้าระบบ NRMS ให้ทันตามระยะเวลา
ที่กาหนด

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

คณะผู้วิจัยจัดทารายงานการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติภารกิจของ สศค. หรือของกระทรวงการคลัง
ที่เป็นรูปธรรม

ศวบ. สรุปค่าใช้จ่ายโครงการและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
เสนอต่อผู้บริหาร สศค. ภายหลังโครงการสิ้นสุดลง
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แผนผังแสดงภาพรวมการดาเนินการโครงการวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ต่อ)

ก่อนเริ่ม

ดาเนินการโครงการวิจัย

เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร สศค.
ศวบ. ตรวจทานความถูกต้องเอกสารฯ
ทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบ NRMS

ศวบ. ดาเนินการดังต่อไปนี้
 รวบรวมข้อเสนอการวิจัยแต่ละสานักฯ
 จัดทาเอกสารประกอบการเสนอขอ
งบประมาณจาก วช. ดังนี้
 แบบ ว – 6
 รำยงำนสรุปงบประมำณจำแนกตำมแผน
บูรณำกำรที่เสนอของบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ
 แบบ บช - 3

 นาเสนอผู้อานวยการ สศค. ลงนาม
และนาส่งให้ วช. พิจารณา

ศวบ. จัดตั้งคาของบประมาณเพื่อการวิจัย
วช. พิจารณา/แจ้งผลการประเมินข้อเสนอ

ชี้แจงรายละเอียดคาขอ และวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
ต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ

ระหว่าง

การดาเนินการโครงการวิจัย

ศวบ. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา/
ประเมินผลงานวิจัย พร้อมทั้งให้ความเห็นในการปรับปรุง
ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

หลัง

การดาเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ (ปิดโครงการ)

ศวบ. รายงานผลการดาเนินงานโครงการวิจัยแก่ วช.
ให้รับทราบพร้อมทั้งนาส่งส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผ่านระบบ NRMS
ฉบับสมบูรณ์ ผ่ำนระบบ NRMS

จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัย
และจัดทาสรุปผลการสัมมนา รวมถึงไฟล์รูปภาพ
การจัดสัมมนาสัมมนา พร้อมนาส่งมายัง ศวบ.
จัดทาและนาส่งรายงานความคืบหน้าครั้งที่ 4
พร้อมจัดการประชุมฯ เพื่อตรวจรับงานวิจัย

ศวบ. จัดทาบันทึกเพื่อเสนอขอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน
นักวิจัยตามความคืบหน้าของผลงาน (งวดที่ 4)

ศวบ. เผยแพร่ผลงานวิจัย (E – Research)

