
แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การถ่ายทอดนโยบาย แผน 1 40 2 ชั่วโมง ร้อยละของ ลนก.
Smart  Agriculture จ านวนบุคลากร ฝบท.ลก.
Curve  สู่การปฏิบัติ ทีเ่ข้ารับฟัง

การบรรยาย
(ร้อยละ 70)

ผล
2 ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ แผน 1 40 3 ชั่วโมง ร้อยละของ ลนก.

ด้านการพัสดุและด้าน จ านวนบุคลากร ฝบท.ลก.
การเงินและบัญชี ทีเ่ข้ารับฟัง

การบรรยาย
(ร้อยละ 70)

ผล

3 ฝ่ายบริหารท่ัวไป แผน 1 20 1 ชั่วโมง ร้อยละของ ฝบท.ลก.
1. การเบิกจ่ายเงิน บุคลากรมีผล
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา การทดสอบ
พยาบาล และสวัสดิการ ผ่านเกณฑ์
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ร้อยละ 70)

ผล
2. การด าเนินการบริหาร แผน 1 20 1 ชั่วโมง ร้อยละของ ฝบท.ลก.
งานบุคคล (พนกังานราชการ) บุคลากรมีผล

ระดบัส ำนัก/กอง

ระดบัส่วน/ฝ่ำยบริหำรทัว่ไปของส ำนัก/กอง/กลุ่ม/โครงกำร

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน  (Unit  School)  ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ล ำดบั หัวขอ้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน  (Unit  School)  ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ล ำดบั หัวขอ้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผล
4 ส่วนช่วยอ านวยการและ

ประสานราชการ
1. ความรู้เกี่ยวกับการจัด แผน 1 10 2 ชั่วโมง ร้อยละของ ผอป.ลก.
ประชุมผู้บริหารกรม บุคลากรมีผล

การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผล
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัด แผน 1 10 2 ชั่วโมง ร้อยละของ ผอป.ลก.
พิธีถวายผ้าพระกฐิน บุคลากรมีผล
พระราชทาน การทดสอบ

ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผล
5 ส่วนประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่
1. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ แผน 1 120 ม.ค. 61 ร้อยละของ ผปผ.ลก.
กรมชลประทาน บุคลากรมีผล



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน  (Unit  School)  ของส ำนัก/กอง
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ล ำดบั หัวขอ้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผล
2. การแถลงข่าว แผน 1 120 ม.ค. 61 ร้อยละของ ผปผ.ลก.
กรมชลประทาน บุคลากรมีผล

การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผล
6 ส่วนการพิมพ์

1. การเสริมสร้างความรู้ แผน 1 30 3 ชั่วโมง ร้อยละของ ผกพ.ลก.
ความเข้าใจในการจัดท า บุคลากรมีผล
ส่ือส่ิงพิมพ์รูปแบบการ์ด การทดสอบ

ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผล
2. การเสริมสร้างความรู้ แผน 1 30 3 ชั่วโมง ร้อยละของ ผกพ.ลก.
ความเข้าใจในการจัดท า บุคลากรมีผล
สมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติ การทดสอบ
ราชการของข้าราชการ ผ่านเกณฑ์
(ชป. 116) (ร้อยละ 70)

ผล



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน  (Unit  School)  ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ล ำดบั หัวขอ้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

7 ส่วนอาคารสถานท่ีท่ี 1
(สามเสน)
1. การปฏิบัติหน้าท่ีการ แผน 1 20 6 ชั่วโมง ร้อยละของ ผอส.1 ลก.
รักษาความปลอดภัย บุคลากรทีผ่่าน
กรมชลประทาน สามเสน การประเมินจาก

การเรียนการสอน
(ร้อยละ 100)

ผล
2. การด าเนินการปรับปรุง แผน 1 20 6 ชั่วโมง ร้อยละของ ผอส.1 ลก.
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร บุคลากรทีผ่่าน
สถานท่ี กรมชลประทาน การประเมินจาก
สามเสน การเรียนการสอน

(ร้อยละ 100)
ผล

8 ส่วนอาคารสถานท่ีท่ี 2
(ปากเกร็ด)
1. การใช้เคร่ืองมือช่าง แผน 2 40 16 ชั่วโมง ร้อยละของ ผอส.2 ลก. คร้ังละ 
อย่างถูกวิธี บุคลากรมีผล 8 ชั่วโมง

การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผล



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน  (Unit  School)  ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ล ำดบั หัวขอ้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

2. การใช้งานถังดับเพลิง แผน 1 40 3 ชั่วโมง ร้อยละของ ผอส.2 ลก.
บุคลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผล


