
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านัก/กอง 
ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา 

 

ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผลการ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1 การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติงานทางด้านสาร
บรรณ  ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ทางด้านธุรการ 
- ระเบียบด้านงานสาร
บรรณ 
- แนวทางการปฏิบัติงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ 
- หลักการเขียน-พิมพ์
หนังสือราชการภายใน/
ภายนอก 
- การเขียนรับ-ส่งจดหมาย 
- อ่ืนๆ หากมีข้อสงสัย 

แผน 1 30 ประมาณ 
45 นาที 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 80) 

ธก.บอ.  

  
ผล                                

2 การส่งเอกสารเพื่อขอ
ประเมิน (เลื่อน) ต าแหน่งให้ 
สูงขึ้น 

แผน 1 30 ประมาณ 
45 นาที 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

บส.บอ  

  ผล                   

3 การสอนงานและให้
ค าปรึกษาแนะน าโดย
บุคลากรงานการเงินและ
บัญชีและส่วนที่เกี่ยวข้องใน

แผน 1 30 ประมาณ 
45 นาที 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

งบ.บอ.  



เรื่อง 
- การบริหารงานด้าน
การเงินและบัญชี 
- การเบิกจ่าย เงินสวัสดิการ
ต่างๆ และการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ
ระดับต้น 

  ผล                   

4 การสอนงานและให้
ค าปรึกษาแนะน าโดย
บุคลากรงานพัสดุและส่วนที่
เกี่ยวข้องในเรื่อง 
- การบริหารงานด้านพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
- การค านวณราคากลาง 

แผน 1 30 ประมาณ 
45 นาที 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

พด.บอ.  

  ผล                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผลการ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วนบริหารจัดการน  า 

1 โครงการแผนบริหารจัดการ
น้ าและเพราะปลูกพืชฤดู
แล้งในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 

แผน 3 9               จน.1 บอ.  

  
ผล                                

2 โครงการแผนบริหารจัดการ
น้ าและเพาะปลูกพืชฤดูฝน
ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 

แผน 3 9 ธ.ค.60-
ก.พ.61 

            สบอ.20 จน.2 บอ. -นายพี
รพงศ ์
-นาย
มาณพ 

ผล                   

๓ การใช้เครื่องมือในการ
จัดการความรู้ (KM Tools)
เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย 
Smart Agriculture Curve 
สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

แผน 1 11 ภายในเดือน 
มกราคม 
2561 

            ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
Unit School 

พน.บอ.  

  ผล                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผลการ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วนยุทธศาสตร์ 

1 การถ่ายทอดนโยบาย 
Smart  Agriculture  
Curve  สู่การปฏิบัติ 

แผน ตาม
ความ
เหมาะ

สม 

150 ตามความ
เหมาะสม 

            ร้อยละของ
บุคลากรมผล
การทดสอบผ่าน
เกณฑ์           
(ร้อยละ ๗0%) 

กผง.  

  
ผล                                

2 ศูนย์ปฏิบัติการน้ าอัจฉริยะ  
(SWOC) 

แผน ตาม
ความ
เหมาะ

สม 

150 ตามความ
เหมาะสม 

            ร้อยละของ
บุคลากรมผล
การทดสอบผ่าน
เกณฑ ์          
(ร้อยละ ๗0%) 

สบอ.  

ผล                   

3 การจัดท าตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ 

แผน ตาม
ความ
เหมาะ

สม 

150 ตามความ
เหมาะสม 

            ร้อยละของ
บุคลากรมผล
การทดสอบผ่าน
เกณฑ ์          
(ร้อยละ ๗0%) 

ผยศ.  

  ผล                   

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผลการ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษา 

1 การขอตั้งงบประมาณและ
การบริหารงบประมาณด้าน
การปรับปรุงรักษา 

แผน 1 20 3 ชั่วโมง             - ใช้แบบสอบถาม 
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับมาก 

ปค.บค. -บรรยาย 

  
ผล                                

2 ส่วนปรับปรุงบ ารุงรักษาการ
ตรวจสภาพอาคารหัวงาน
ชลประทาน 

แผน 1 
5 

20 6 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง/

ครั้ง 

            - ใช้แบบสอบถาม 
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
อยู่ในระดับมาก 

บห.บอ -บรรยาย 
-ฝึกปฏิบัต ิ

  ผล                   

 

ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผลการ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วนอุทกวิทยา 

1 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณฝนและระดับน้ าเพ่ือ
ใช้ในการเตือนภัยน้ าท่วม 

แผน 1 15 2 วัน             จ านวนคน ผอท. 
 

 

  
ผล                                

2 การพยากรณ์เพ่ือการเตือน
ภัยน ้าท่วม 

 

แผน 1 15 2 วัน             จ านวนคน ผอท.  

  ผล                   

 



ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผลการ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วนการใช้น  าชลประทาน 

1 การหาปริมาณการใช้น้ าของ
พืชโดยใช้ถังวัดปริมาณการ
ใช้น้ าแบบระบายน้ า 

(Percolation type 
Lysimeter 

แผน 2 15 พ.ย.60-
ม.ค.61 

            ชป.21 ส่วนการใช้
น้ า
ชลประทาน 

 

  
ผล                                

2 ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
เพาะปลูกพืชรายสัปดาห์
ด้วยระบบออนไลน์ 

 

แผน 5 50 พ.ย.60-
ก.ค.61 

            ชป.06 
สบอ.01 

ส่วนการใช้
น้ า
ชลประทาน 

 

 

  ผล                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผลการ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค 

1 การประเมิน สถานการณ์น้ า  
หลากโดยใช้ข้อมูล อุทก
วิทยาที่สถานี หลัก 

แผน ๒ ๒๐ ๔ ชม.             ร้อยละของ 
บุคลากรมี ผล
การ ทดสอบ
ผ่าน เกณฑ์ 
(ร้อยละ70) 

วป.อช. 
/ ตว.อช. 
/ ปอ.อช 

 

  
ผล                                

2 เกณฑ์ปริมาณฝนที่ท าให้เกิด
น้ าท่วมในลุ่มน้ าหลัก 

 

แผน ๒ ๒๐ ๔ ชม.             รอ้ยละของ 
บุคลากรมี ผล
การ ทดสอบ
ผ่าน เกณฑ์ 
(ร้อยละ70) 

วป.อช. 
/ ตว.อช. 
/ ปอ.อช 

 

  ผล                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


