ผังกระบวนงานวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนา

การจัดทําและเสนอหัวขอวิจัย

การดําเนินการวิจัยและ
ติดตามงานวิจัย

การนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน

การเผยแพรผลงานวิจัย
โดยการจัดนิทรรศการ
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กระบวนงาน : การจัดทําและเสนอหัวขอวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนา
ลําดับ
๑

ผังกระบวนงาน

ชวงเวลา
ตลอดปงบประมาณ

สรรหาหัวขอวิจัย

๒

จัดทําโครงราง
งานวิจัย

๓

กลั่นกรอง

กอน มิ.ย.
ของทุกป
มิ.ย. – ส.ค.
ของทุกป

๔

รายละเอียด
หัวขอวิจัยตอบสนองการแกไขปญหาและ
พัฒนางานชลประทาน โดยหัวขอวิจัย
ควรมาจากความตองการของหนวยงาน
ภายในกรมชลประทาน หรือนโยบายของ
กรมชลประทานตามประเด็นวิจัยที่ไดจาก
การสรรหาและมีการบูรณาการขาม
หนวยงาน
สําหรับงานวิจัยงบดําเนินงาน (หมวด
๓๐๐) งบรายจายอื่น (หมวด ๙๐๐) และ
เงินทุนหมุนเวียน
กลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องตนโดย
ผอ.กลุม และกลั่นกรองขั้นสุดทายโดย
คณะทํางานบริหารงานวิจัย (สวพ.)
พิจารณาการยื่นของบประมาณ โดยใช
กําหนดการตามกระบวนงานวิจัย

เขาสูกระบวนงาน
ของบประมาณ

มิ.ย. ของทุกปและ
ก.ค.- ก.ย. ของทุกป
ต.ค.- ธ.ค. ของทุกป

ผูรับผิดชอบ
นักวิจัย
ผูบังคับบัญชา
ตนสังกัด

นักวิจัย
ผูบังคับบัญชา
ตนสังกัด
ผอ.กลุม
คณะทํางาน
บริหารงานวิจัย
(สวพ.)
นักวิจัย
ผอ.กลุม

สําหรับงบดําเนินงาน (หมวด ๓๐๐) และ
งบรายจายอื่น (หมวด ๙๐๐)
(โครงการวิจัยตามพันธกิจเรงดวน)
สําหรับงบเงินทุนหมุนเวียน
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กระบวนงาน : การดําเนินการวิจัยและติดตามงานวิจัยของสํานักวิจัยและพัฒนา
ลําดับ
ผังกระบวนงาน
ชวงเวลา
รายละเอียด
๑
ต.ค. – ก.ย. นักวิจัยและหนวยงานตนสังกัด จัดหา
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
วัสดุ ครุภัณฑ และแรงงานที่ใชในการ
แรงงาน
วิจัย
๒
ต.ค. – ก.ย. นักวิจัยดําเนินการวิจัยตาม
แผนปฏิบัติการวิจัยตามที่ทําคํา
ดําเนินการวิจัย
รับรองการปฏิบัติราชการไวโดยขอ
คําปรึกษาที่ผูเชี่ยวชาญมอบหมาย
เปนประจําทุกเดือนหรือตามความ
เหมาะสม
๓
ตามแผนของ นักวิจัยสงรายงานความกาวหนาครั้ง
นักวิจัย
ที่ ๑ ผาน ผอ.กลุม ให ผชช.ตามที่
สงรายงาน
สํานักมอบหมายใหเปนผูกลั่นกรอง
ความกาวหนา
งานวิจัย (หนวยงานกําหนด
ครั้งที่ ๑ (บทที่ ๑,๒,๓)
แบบฟอรมเพื่อให ผชช.ลงนาม ใช
เปนขอมูลในการติดตาม)
๔

๕

๖

๗

สงรายงาน
ความกาวหนา
ครั้งที่ ๒ (บทที่ ๔)
สงรายงาน
ความกาวหนา
ครั้งที่ ๓ (บทที่ ๕)

กลั่นกรองฉบับราง
กลั่นกรองฉบับสมบูรณ

๘
สงรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ

ผูรับผิดชอบ
นักวิจัย
ผอ.กลุม
นักวิจัย

นักวิจัย
ผอ.กลุม
ผชช.

ตามแผนของ
นักวิจัย

นักวิจัยสงรายงานความกาวหนาครั้ง
ที่ ๒ ผาน ผอ.กลุม ให ผชช.ตามที่
สํานักมอบหมายใหเปนผูกลั่นกรอง
งานวิจัย

นักวิจัย
ผอ.กลุม
ผชช.

ตามแผนของ
นักวิจัย

นักวิจัยสงรายงานความกาวหนาครั้ง
ที่ ๓ ผาน ผอ.กลุม ให ผชช.ตามที่
สํานักมอบหมายใหเปนผูกลั่นกรอง
งานวิจัย
นักวิจัยสงรายงานฉบับราง ผาน ผอ.
กลุม ให ผชช.และ คณะทํางาน
บริหารงานวิจัย (สวพ.) กลั่นกรอง
นักวิจัยสงรายงานฉบับสมบูรณ ผาน
ผอ.กลุม ให ผชช.กลั่นกรอง
เมื่อมีการกลั่นกรองและมีการแกไข
เสร็จสิ้นแลว ผอ.กลุม เสนอ ผส.วพ.
เพื่อมอบหมายให กลุมยุทธศาสตร
งานวิจัยจัดพิมพตอไป

นักวิจัย
ผอ.กลุม
ผชช.

ส.ค. –ก.ย.

ส.ค. –ก.ย.
ต.ค. – ธ.ค.

นักวิจัย
ผอ.กลุม ผชช.
นักวิจัย
ผอ.กลุม ผชช.
นักวิจัย
ผอ.กลุม
ผชช.
คณะทํางาน
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ลําดับ
๙

ผังกระบวนงาน

จัดพิมพรายงาน

๑๐

การจัดทําเอกสาร
เผยแพร

ชวงเวลา
ต.ค. – ก.พ.

รายละเอียด
กลุมยุทธศาสตรงานวิจัยดําเนินการ
จัดพิมพหนังสือรายงานฉบับสมบูรณ

ผูรับผิดชอบ
ผยศ.วพ.

ต.ค. – ก.พ.

หนวยงานตนสังกัดระดับกลุมจัดทํา
โปสเตอร A0 จํานวน ๒ แผน
แผนพับ จํานวน ๑๐๐๐ แผน
บทความวิชาการ ๑ บทความ
จัดเก็บไวที่หนวยงานตนสังกัดและ
กลุมยุทธศาสตรฯ เพื่อใชในการ
เผยแพรงานวิจัยตอไป
หนังสือรายงานฉบับสมบูรณใหสง
มอบผูเกี่ยวของดังนี้
หองสมุดกรมชลประทาน ๑ เลม
หองสมุดวิทยาลัยการชลประทาน ๑
เลม
หองสมุดสํานักวิจัย ๓ เลม
กลุม ๑ เลม
นักวิจัย ๓ เลม
และผูใชประโยชนจากงานวิจัย ๑
เลม รวมจํานวน ๑๐ เลม

นักวิจัย
ผอ.กลุม
ผยศ.วพ.

ผยศ.วพ.
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กระบวนงาน : การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนของสํานักวิจัยและพัฒนา
ลําดับ
ผังกระบวนงาน
ชวงเวลา
รายละเอียด
๑
ต.ค. – พ.ย. ผอ.กลุม พิจารณาความเหมาะสมใน
พิจารณา
การสงมอบใหผูใชประโยชนจาก
ความเหมาะสม
งานวิจัย
๒
ตลอด
ผอ.กลุม เสนอ ผลงานวิจัยที่สามารถ
ปงบประมาณ นําไปใชประโยชน โดยพิจารณาถึง
เสนอ สํานักฯ
การสงมอบใหผูใชประโยชนจาก
งานวิจัยนั้นอยางเปนรูปธรรม ให
ผส.วพ. พิจารณา
๓
ตามแผนของ ผส.วพ. ปรึกษา คณะทํางานบริหาร
คณะทํางาน งานวิจัย สวพ. เพื่อพิจารณาความ
กลันกรอง
เหมาะสม
ความเหมาะสม

๔

เสนอกรมฯ

๕

สงมอบหนวยงาน
ผูใชประโยชนจาก
งานวิจัย

๖

จัดอบรมการใชงาน
ผลงานวิจัย

๗
ติดตาม ประเมินผล
เพื่อปรับปรุงงานวิจัย
ตอไป

ตามแผนของ
คณะทํางาน
ตามแผนของ
คณะทํางาน

ตามแผนของ
คณะทํางาน
ตามแผนของ
คณะทํางาน

ผส.วพ. เสนอ กรม เห็นชอบ
ผลการวิจัย ที่สามารถนําไปใชงานได
จริง
ผส.วพ. ดําเนินการสงมอบ
ผลงานวิจัยใหกับ หนวยงานที่ใช
ประโยชนจากงานวิจัยนั้น โดยพิธีสง
มอบ อาจจัดที่ สํานักวิจัยและพัฒนา
หรือสถาบันพัฒนาการชลประทาน
หรือ หนวยงานผูใชประโยชนจาก
งานวิจัย
สถาบันพัฒนาการชลประทาน จัด
อบรมการใชงานผลงานวิจัยใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
นักวิจัยติดตามประเมินผลการนํา
ผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชน เพื่อ
พัฒนา ตอยอดงานวิจัยตอไป

ผูรับผิดชอบ
นักวิจัย
ผอ.กลุม
ผอ.กลุม

ผส.วพ./
คณะทํางาน
บริหาร
งานวิจัย
(สวพ.)
ผส.วพ.
โดยเลขานุการ
คณะทํางาน
ผส.วพ.
โดยเลขานุการ
คณะทํางาน

ผพช.วพ.

นักวิจัย
ผอ.กลุม
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กระบวนงาน : การเผยแพรผลงานวิจัย โดยการจัดนิทรรศการของสํานักวิจัยและพัฒนา
ลําดับ
ผังกระบวนงาน
ชวงเวลา
รายละเอียด
๑
ตาม
กลุมยุทธศาสตรงานวิจัย สรรหางาน
สรรหางานแสดง
กําหนดการ วิชาการ เพื่อรวมจัดแสดงนิทรรศการ
นิทรรศการวิชาการ
ของหนวยงาน เผยแพรงานวิจัยของกรม
๒
ตาม
กลุมยุทธศาสตรงานวิจัย แจง
กําหนดการ รายละเอียดและกําหนดการของการ
แจงกําหนดการจัด
ของหนวยงาน จัดงานใหหนวยงานที่มีผลงานวิจัย
นิทรรศการ
ทราบ
๓
ตาม
หนวยงานที่มีผลงานวิจัย สง
กําหนดการ สิ่งประดิษฐ แบบจําลอง โปสเตอรA0
การสงผลงานรวม
ของหนวยงาน แผนพับ ฯ ใหกลุมยุทธศาสตร
แสดงนิทรรศการ
งานวิจัยนําไปจัดแสดงตอไป
๔

จัดทํารายงานผล
การรวมแสดง
นิทรรศการ

ภายหลังการจัด กลุมยุทธศาสตรงานวิจัย จัดทํา
แสดงแลว รายงานเสนอสํานัก และสําเนาให
ผอ.กลุมที่รวมแสดงผลงานวิจัย เพื่อ
ใชประกอบรายงานตัวชี้วัดตามคํา
รับรองของกลุม ตอไป

ผูรับผิดชอบ
ผยศ.วพ.

ผอ.กลุม

นักวิจัย
ผอ.กลุม

ผยศ.วพ.
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