ระบบวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ปี 2562
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ
(อนุมัติ , บริหาร , สนับสนุน)

องค์ประกอบ

ประธาน : อธก.
คณะกรรมการ : รธก. 3 ท่าน, หน.ผชช., ผอ.ผู้แทนกลุ่มหน่วยงานกอง/สถาบัน/สานัก/สวพ.1-8
เลขานุการ : กผง.

แจ้งเพื่อทราบ

หน.ผชช. + กผง. เสนอ

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ
(พิจารณากลั่นกรองงานวิจัย, ติดตามประเมินผล)
องค์ประกอบ

ประธาน : หน.ผชช.
คณะกรรมการ : คณะ ผชช. กรมฯ , ผชช. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก, ผอ.กผง.,
ผอ.กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร กผง.
เลขานุการ : กผง.

แจ้งเพื่อทราบ

กรณีแผนบูรณาการฯ

ไม่ผ่าน

ให้ส่งกลับแก้ไข
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดโดยมติ
การประชุม

ผอ.แผนบูรณาการฯ เสนอ

คณะทางานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนา
(พิจารณาความเชื่อมโยง กลั่นกรอง และจัดทาแผนบูรณาการฯ, ติดตามประเมินผล)
องค์ประกอบ

ที่ปรึกษา : ผชช. (ประธานพิจารณา)
ประธาน : ผอ.แผนบูรณาการ
คณะทางาน : ผชช.พืช/เขต/สาขาวิชาที่เกีย่ วข้อง, หน.ชุดโครงการ, หน.โครงการ, นวก.ผู้มีความรู้ความสามารถ
ในกลุ่มพืช/พืช/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ประธานพิจารณา), ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก (ประธานพิจารณา)
เลขานุการ : ประธานพิจารณา

ผชช.หน่วยงาน/หน.ชุดโครงการ/หน.โครงการ เสนอ
ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน
กรณีชุดโครงการ/โครงการ
กอง/ศูนย์/สถาบัน/สานัก/สวพ.1-8
ไม่ผ่าน
( บริหาร, สนับสนุน)
ให้ส่งกลับแก้ไข

แจ้งเพื่อทราบ

ประกาศแผนปฏิบัติ
การด้านงานวิจัย
กรมฯทีเ่ ชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนปฏิรูปประเทศ
และกรอบแผนบูรณา
การวิจัยและนวัตกรรม
ปี 2564

องค์ประกอบ

ประธาน : ผอ.หน่วยงาน
คณะกรรมการ : ผชช.หน่วยงาน, ผอ.หน่วยงานในเครือข่าย, ผอ.กลุ่ม
เลขานุการ : ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.ส่วนบริหารโครงการ

หน.ชุดโครงการ/หน.โครงการเสนอ
ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการของหน่วยงาน
กอง/ศูนย์/สถาบัน/สานัก/สวพ.1-8
(พิจารณากลั่นกรองชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยของหน่วยงาน,ติดตามประเมินผล)

แจ้งเพื่อทราบ

องค์ประกอบ
ประธาน : ผชช.หน่วยงาน
คณะกรรมการ : ผชช.พืช/เขต/สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง, นวก.อาวุโส,
กผง. (ผอ.กลุ่มระบบวิจัย, ผอ.กลุ่มติดตามและประเมินผล,
ผอ.กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจยั เกษตร )
เลขานุการ : ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.ส่วนบริหารโครงการ

แจ้งเพื่อทราบ
เสนอ
รับทราบ
เสนอ-รับเชิงนโยบาย/
ประเด็นวิจัย

ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดโดยมติ
การประชุม

หน.ชุดโครงการ/หน.โครงการเสนอ
ชุดโครงการ/โครงการ

(ร่วมจัดทาชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยที่รับผิดชอบให้สอดคล้อง
แผนปฏิบัตกิ ารด้านงานวิจัยกรมฯที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฯ )

กรณีชุดโครงการ/โครงการ

ไม่ผ่าน

ให้ส่งกลับแก้ไข
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดโดยมติ
การประชุม

ชุดโครงการ/โครงการ

ผอ.แผนบูรณาการฯ+หน.ชุดโครงการ+หน.โครงการ + ทีมวิจัย
21 ม.ค. 2562

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจาก วช. และ สวทน. จะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง

กรอบเวลาพิจารณาแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรส่ง วช. และสวทน. ปี 2564

แผนปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมฯ

แจ้งเพื่อทราบ

หน.ผชช. + กผง. เสนอ

• ผอ.แผนบูรฯ/หน.ชุดโครงการ+หน.โครงการจัดทา Concept Proposal ตามแบบฟอร์ม วช. และ
สวทน. ส่ง กผง.
• กผง. ตรวจสอบข้อมูลและนาเข้า Concept Proposal แผนบูรณาการฯ ใน ระบบ NRMS /แผนงาน
Spearhead ใน ระบบ STI พร้อมสรุปเสนอกรมฯ ส่ง วช. และ สวทน.
• กรมฯ รับทราบผลพิจารณา Concept Proposal จาก วช. และ สวทน./กผง. แจ้งผลการพิจารณาพร้อม
แจ้งแบบฟอร์มให้นักวิจัยจัดทา Full Proposal แผนบูรณาการฯ/แผนงาน Spearhead
และชุดโครงการวิจัย /โครงการวิจัยภายใต้แผนฯ ปี 64 ส่ง กผง.
• นักวิจัยจัดทา Full Proposal แผนบูรณาการฯ และชุดโครงการวิจัย /โครงการวิจัยภายใต้แผนฯ ปี 64
และบันทึกในระบบ NRMS / Full Proposal แผนงาน Spearhead และชุดโครงการวิจัย /
โครงการวิจัยภายใต้แผนฯ ปี 64 และบันทึกในระบบ STI
• กผง. ตรวจสอบข้อมูล /สรุปภาพรวมข้อมูลแผนบูรณาการฯ ปี 64 และจัดทาสรุปรายงานบัญชี
โครงการวิจัยและนวัตกรรม(บวน.) ส่ง วช. และ สวทน
• พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ปี 63

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการกรมฯ
แจ้งเพื่อทราบ
ประกาศแผนปฏิบัติ
การด้านงานวิจัย
กรมฯทีเ่ ชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศและกรอบ
แผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม
ปี 2564

คณะทางานแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนา
แจ้งเพื่อทราบ

ผชช.หน่วยงาน/หน.ชุดโครงการ/
หน.โครงการ เสนอ
ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจยั ภายใต้แผนบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน
(กอง/ศูนย์/สถาบัน/สานัก/สวพ.1-8)
แจ้งเพื่อทราบ

หน.ชุดโครงการ/หน.โครงการเสนอ
ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัย
ภายใต้แผนบูรณาการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการของหน่วยงาน
(กอง/ศูนย์/สถาบัน/สานัก/สวพ.1-8)

แจ้งเพื่อทราบ
เสนอ
รับหลักการ,
รับทราบ
เสนอ-รับเชิงนโยบาย/
ประเด็นวิจัย

ผอ.แผนบูรณาการฯ เสนอ

หน.ชุดโครงการ/หน.โครงการ
เสนอชุดโครงการ/โครงการ

(ร่วมจัดทาชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจยั ที่รบั ผิดชอบให้สอดคล้อง
แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยกรมฯที่เชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฯ )

ชุดโครงการ/โครงการ

ผอ.แผนบูรณาการฯ+หน.ชุดโครงการ+หน.โครงการ + ทีมวิจัย

• พิ จ ารณากลั่ น กรองงานวิ จั ย และความครบถ้ ว นของเนื้ อ งาน
ภายใต้ แ ผนบู ร ณาการฯ และแผนงาน Spearhead ปี 64
(Concept Proposal/Full Proposal)
• พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี 63
• ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ปี 62

ระยะเวลา

• 11 ส.ค. - 21 ส.ค. 62
• 22 ส.ค. – 1 ก.ย. 62
• 2 ก.ย. – 25 ก.ย. 62
• 26 ก.ย. - 1 ต.ค. 62
• 12 ต.ค. - 20 ต.ค. 62
• 21 ต.ค. – 31 ต.ค. 62

1-10 ส.ค. 62
(10 วัน)

• พิจารณาความเชื่อมโยง กลั่นกรอง และจัดทาแผนบูรณาการฯ
ปี 64
• พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี 63
• ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ปี 62

ก.ค. 62
(1 เดือน)

• พิจารณากลั่นกรองชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยปี 64 ของหน่วยงาน
เสนอคณะกรรมการบริ หารงานวิ จั ยหน่ วยงานพิ จารณาอนุ มั ติ ส่ ง
คณะทางานแผนบูรณาการ
• พิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณปี 63
• ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ปี 62

เม.ย. - มิ.ย. 62
(3 เดือน)

• จัดทาชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยภายใต้กรอบแผนบูรณา
การปี 64 ที่กรมฯ ประกาศ พร้อมพิจารณาความเชื่อมโยง
ให้ครบถ้วน จนถึงการนาไปใช้ประโยชน์

ก.พ. – มี.ค. 62
(2 เดือน)

21 ม.ค. 2562
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจาก วช. และ สวทน. จะแจ้งให้ทราบต่อไปภายหลัง

