
แบบฟอร์มที่ 1

ล ำดับ หวัข้อ แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (คน) กำรด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระดับส ำนัก/กอง
1 แผน 1 150 ธ.ค. 2560 ระดับควำมส ำเร็จ ผส.วพ.

ของกำรถ่ำยทอด
ผล นโยบำยสู่กำรปฏบิติั

2 แผน 1 50 ธ.ค. 2560 ระดับควำมส ำเร็จ ผู้เช่ียวชำญ

ของกำรบริหำร
ผล นวัตกรรมของ

กรมชลประทำน
ระดับส่วน/ฝ่ำยบริหำรทั่วไปของส ำนัก/กอง/กลุ่ม/โครงกำร  

3 ส่วนวิจัยและพฒันำด้ำนวิศวกรรม
1. กระบวนกำรจัดนิทรรศกำร แผน 1 30 พ.ค. 2561 ร้อยละของ ผวว.วพ.

ผู้ผ่ำนกำรเรียน
ผล ไม่ต่ ำกว่ำ 60

2. กำรเขียนข้อเสนองำนวิจัย แผน 1 30 ก.พ.-เม.ย.2561 ร้อยละของ ผวว.วพ.
ผู้ผ่ำนกำรเรียน

ผล ไม่ต่ ำกว่ำ 60
 

4 ส่วนวิจัยและพฒันำด้ำนวิทยำศำสตร์และส่ิงแวดล้อม
แผน 1 10 ม.ค. 2561 ร้อยละของ ผวส.วพ.

กำรเก็บตัวอย่ำงดิน
ผล มีควำมถูกต้อง
แผน 1 6 มี.ค. 2561 ร้อยละของ ผวส.วพ.

กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มแผนปฏบิติักำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง
ส ำนักวิจัยและพฒันำ

กำรถ่ำยทอดนโยบำย Smart 
Agriculture Curveสู่กำรปฏบิติั

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

แผนปฏบิติักำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School)
ส ำนักวิจัยและพฒันำ

กระบวนกำรสรรหำโครงกำรวิจัย
มุ่งเปำ้เพื่อไปสู่นวัตกรรม

1. กำรเก็บตัวอย่ำงดินเพื่อกำร
วิเครำะหด้์ำนวิทยำศำสตร์

2. กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำเพื่อกำร
วิเครำะหด้์ำนวิทยำศำสตร์
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แผนปฏบิติักำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School)
ส ำนักวิจัยและพฒันำ

มีควำมถูกต้อง
ผล

5 ส่วนทดสอบและวิเครำะหว์ัสดุ
แผน 9 30 ธ.ค. 2560 ถึง ร้อยละของตัวอย่ำง ผทด.วพ.

 ส.ค. 2561 ที่ส่งมำทดสอบ
ผล ถูกต้อง
แผน 8 30 ธ.ค. 2560 ถึง ร้อยละของตัวอย่ำง ผทด.วพ.

 ส.ค. 2561 ที่ส่งมำทดสอบ
 ถูกต้อง

ผล
6 สถำบนัพฒันำกำรชลประทำน

1. กำรจัดกำรฝึกอบรม แผน 2 10 เม.ย.-มิ.ย. 2561 ระดับควำมพงึพอใจ ผพช.วพ.
ของผู้รับบริกำร

ผล
2. กำรบนัทึกกำรประชุม แผน 2 10 เม.ย.-มิ.ย. 2561 ระดับควำมพงึพอใจ ผพช.วพ.

ของผู้รับบริกำร

ผล
7 ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป

แผน 2 30 ม.ค. 2561 ร้อยละควำมถูกต้อง ฝบท.วพ.
มิ.ย. 2561 ของกำรพมิพห์นังสือ

รำชกำร
ผล

2. กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำเพื่อกำร
วิเครำะหด้์ำนวิทยำศำสตร์

1. กระบวนกำรรับตัวอย่ำงเพื่อ
กำรทดสอบด้ำนวิศวกรรม

2. กำรเตรียมตัวอย่ำงวัสดุเพื่อ
กำรทดสอบตำมมำตรฐำน

1. รูปแบบกำรพมิพห์นังสือ
รำชกำรท่ีถูกต้อง
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แผน 2 30 ธ.ค. 2560 ร้อยละของข้อมูล ฝบท.วพ.
ส.ค. 2561 ข้ำรำชกำรที่บนัทกึ

ได้อย่ำงถูกต้อง
ผล

2. กำรใช้งำนระบบกำรลำ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-lcave)


