ปฏิทินการดาเนินงานวิจัย ประจาปี 2561
กิจกรรม/ขัน้ ตอน

ระยะเวลา

1. จัดสรรงบประมาณประจาปี 2561
2. ผู้อานวยการแผน/หัวหน้าโครงการที่ดาเนินการในปี 2560
ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบตั ิ
3. โอนงบประมาณประจาปี 2561 รอบที่ 1
4. ผู้อานวยการแผนงาน/โครงการวิจยั ประจาปี 2561 ส่งรายงาน
ต-1ช/ด ทุกไตรมาส (แบบ ต-1ช/ด จะต้องมีลายเซ็นชื่อ
ผู้อานวยการแผน/หัวหน้าโครงการวิจัย)
5. โอนเงินงบประมาณประจาปี 2561 รอบที่ 2
6. นักวิจัยส่งข้อเสนองานวิจัย

หน่วยงานที่ดาเนินการ

ตุลาคม 2560 –
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560
ตุลาคม 2560 –
พฤศจิกายน 2560
ทุกไตรมาส

สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

เมษายน 2561

สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561

ผู้อานวยการแผน/หัวหน้าโครงการ
สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
ผู้อานวยการแผน/หัวหน้าโครงการ

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ,
สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
และสานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

7. คณะทางานกลั่นกรองพิจารณากลัน่ กรองข้อเสนองานวิจัย
มิถุนายน 2561 - สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
ประจาปี 2563 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
กรกฎาคม 2561
8. ผู้อานวยการแผนงาน/โครงการวิจยั ประจาปี 2561 ส่งรายงาน
มิถุนายน 2561
สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
ต-1ช/ด รอบ 9 เดือน (แบบ ต-1ช/ด จะต้องมีลายเซ็นชื่อ
ผู้อานวยการแผน/หัวหน้าโครงการวิจัย)
9. ประชุมคณะทางานกลั่นกรองเพื่อพิจารณาแนวคิดงานวิจัยที่เสนอ กรกฎาคม 2561 สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
ขอ วช. ประจาปี 2563 ให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยหม่อน
ไหมพิจารณาเห็นชอบ
10. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยพิจารณาข้อเสนองานวิจัยและ
สิงหาคม 2561
ผู้อานวยการแผน/หัวหน้าโครงการ
จัดลาดับความสาคัญงานวิจยั ประจาปี 2563 เพื่อเสนอ วช.
11. ผู้อานวยการแผนงาน/โครงการวิจยั ประจาปี 2561 ส่งรายงาน
กันยายน 2561 ผู้อานวยการแผน/หัวหน้าโครงการ
ต-1ช/ด รอบ 12 เดือน (แบบ ต-1ช/ด จะต้องมีลายเซ็นชื่อ
ผู้อานวยการแผน/หัวหน้าโครงการวิจัย)
12. กรมหม่อนไหมส่งเอกสาร ว-1ช/ด, ต-1ช/ด และจัดทา บช.3 และ
ตุลาคม 2561
สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
ว6 ให้กับ วช. พร้อมทั้งเข้าระบบ NRMS เพื่อรายงานและจัดส่ง
ข้อเสนองานวิจัยของกรมหม่อนไหม
หมายเหตุ มีนาคม ของทุกปี (วช.) แจ้งผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
เมษายน (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดความเห็นหรือข้อเสนอแนะ แบบ ว-5
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม โทร. 02-558-7928
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ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจาปี 2563 (โครงการต่อเนื่อง)
กิจกรรม/ขัน้ ตอน
1. หั ว หน้ า โครงการปรั บ ปรุ งข้ อ เสนอโครงการและรายงาน
ความก้าวหน้าส่งให้ผู้อานวยการแผนงานวิจัย (กรณีที่เป็น
โครงการภายใต้แผนงานวิจัย)
- จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด)
- รายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด)
2. หั ว หน้ า โครงการเดี่ ย วและผู้ อ านวยการแผนงานวิ จั ย ส่ ง
เอกสาร แบบ ว-1ช/ด (ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม) จัดทา
จานวน 3 ชุด ส่งให้สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
3. ผู้ประสานงานของสานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม นาเข้า
ข้อมูลโครงการวิจัยและรายงานความก้าวหน้า เข้าระบบ NRMS

ระยะเวลา
31 สิงหาคม 2561

หน่วยงานที่ดาเนินงาน
หัวหน้าโครงการวิจัย

14 กันยายน 2561

ผู้อานวยการแผนงาน/หัวหน้า
โครงการ

25 กันยายน 2561

สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

4. ผู้ประสานระดับกรมตรวจสอบ ในระบบ NRMS

1 ตุลาคม 2561

สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

5. ผู้ประสานงาน วช. ยืนยันข้อมูลในระบบ NRMS

10 ตุลาคม 2561

สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

6. กรมหม่อนไหมส่งเอกสารให้ วช.

13 ตุลาคม 2561

สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

หมายเหตุ 1) แบบ ว-1ช/ด และ ต-1ช/ด จะต้องมีลายเซ็นชื่อผู้อานวยการแผน/หัวหน้าโครงการวิจัย
2) เดือนเมษายน วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ ในกรณีที่ วช. ระบุให้แผนงานหรือโครงการปรับแก้รายละเอียดการวิจัย

2

ขั้นตอนการทาบันทึกเพื่อขอผู้ร่วมวิจัยกับหน่วยงานภายนอก มี 2 กรณี
1. กรณีขอบุคคลภายนอกร่วมงานโดยไม่โอนงบประมาณ
- ทาบันทึกถึงอธิบดีกรมหม่อนไหมเพื่อขอให้ลงนามในหนังสือถึงบุคคลภายนอก (ครุฑกลาง) และนา
ส่งไปยังหน่วยงานเพื่อรอหนังสือตอบรับ/เห็นชอบผู้ร่วมวิจัย
สิ่งที่ต้องแนบ
1. เอกสารแผนงาน/โครงการวิจัย
2. ประวัติของผู้ร่วมวิจัย
3. บั นทึกแจ้งเวียนโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. ที่แจ้งเวียนโดยสานักวิจัยและพัฒนา
หม่อนไหม
2. กรณีขอบุคคลภายนอกร่วมงานโดยมีการโอนงบประมาณให้กับหน่วยงานภายนอกด้วย
- ทาบันทึกถึงอธิบดีกรมหม่อนไหม เพื่อขอลงนามในหนังสือถึงบุคคลภายนอก โดยระบุงบประมาณที่
จะสนับสนุน (ในกรณีทราบงบชัดเจน) หากไม่ทราบงบชัดเจนให้แจ้งว่ามีงบประมาณสนับสนุน (ให้ระบุ ว่าใช้ใน
เรื่องใด เช่น จ้างเหมา ค่าวิเคราะห์ และสารเคมี เป็นต้น) และนาส่งไปยังหน่วยงานเพื่อรอหนังสือตอบรับ/
เห็นชอบ ผู้ร่วมวิจัย
- ทาบันทึกแจ้งโอนมาถึงกรมหม่อนไหมเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานภายนอก
สิ่งที่ต้องแนบ
1. เอกสารแผนงาน/โครงการวิจัย
2. ประวัติของผู้ร่วมวิจัย
3. บั นทึกแจ้งเวียนโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. ที่แจ้งเวียนโดยสานักวิจัยและพัฒนา
หม่อนไหม
4. แบบ สวม.2
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ขั้นตอนการจัดส่งรายงานแผนงาน/โครงการวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

วช.

ต-1ช/ด : รายงานในระบบ on-going ให้ วช. ภายใน
15 ม.ค. 61/15 เม.ย. 61/15 ก.ค. 61/15 ก.ย. 61

สานักงบประมาณ

ทุกเดือน
รายงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
- รายงานความก้าวหน้างานวิจัย

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/
กลุ่มประเมินผลฯ กรมหม่อนไหม
ความก้าวหน้า
(ต-1ช/ด)

ผลการดาเนินงาน

สานักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม

สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
เขต 1 - 6/สานักในส่วนกลาง
ผ่าน ผอ.ศมม./ผอ.สมข
/ผอ.สานักฯ ที่กากับดูแล

ผอ.แผนงานวิจัย
/หัวหน้าโครงการเดี่ยว
ผ่าน ผอ.ศมม./ผอ.สมข
/ผอ.สานักฯ ที่กากับดูแล

หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม

- รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัย
(ต-1ด)
- รายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย (ต-1ช)
- แบบรายงาน สวม.1 และ สวม.2

- แบบรายงาน สวม.1 (ภายใน 21 ของทุกเดือน)
- รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว (ต-1ด)
- รายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย (ต-1ช)
- แบบรายงาน สวม.2

- แบบรายงาน สวม.1 (ภายในวันที่ 18 ของทุกเดือน)
- แบบรายงาน สวม.2 และรายงานความก้าวหน้าแผน
งานวิจัย (ทุกไตรมาส) (ต-1ช) (8 ม.ค. 61/5 เม.ย. 61/
9 ก.ค. 61/1 ต.ค. 61)

- แบบรายงาน สวม.1 และ สวม.2 (ตัดยอดทุกวันที่ 15 ของ
เดือน และนาส่งวันที่ 16 ของเดือน)
- แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เดี่ยว/
โครงการวิจัย (ต-1ด) (5 ม.ค. 61/2 เม.ย. 61/6 ก.ค. 61/
28 ก.ย. 61)
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