
แผน/ผล
จ ำนวน
 จ ำนวน
ระยะเวลำ


กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (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.

แผน 1 173 3 ชั่วโมง ร้อยละของบุคลำกรส ำนัก
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ

ผส.บค.
ผชช.บค.

ผล

แผน 1 173 1 ชั่วโมง ร้อยละของบุคลำกรส ำนัก
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
ได้รับฟังกำรถ่ำยทอดใน
หัวข้อระเบียบรำชกำรที่
ควรรู้

ผวค.บค.

ผล

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายใหน่วยงาน (Unit School) 
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ล ำดับ หวัข้อ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
1 กำรถ่ำยทอดนโยบำย 

Smart Agriculture 
Curve สู่กำรปฏิบัติ

2 ระเบียบรำชกำรท่ีควรรู้

แบบฟอร์มท่ี 1 



แผน/ผล
จ ำนวน
 จ ำนวน
ระยะเวลำ


กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (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.

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายใหน่วยงาน (Unit School) 
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ล ำดับ หวัข้อ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มท่ี 1 

แผน 2 15 2 ชั่วโมง ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้เร่ืองกำรจัดเก็บ
เอกสำรอิเล็กทรอนกิส์
ระดบั 1 ใหค้วำมรู้เกี่ยวกับ
ระบบจัดเก็บเอกสำร
อิเล็กทรอนกิส์
ระดบั 2 กำรก ำหนดหมวดหมู่
เอกสำร
ระดบั 3 วธิกีำรจัดเก็บเอกสำร
ระดบั 4 วธิกีำรสืบค้นเอกสำร
ระดบั 5 วธิกีำรเพิ่ม แก้ไข ลบ
เอกสำรในระบบจัดเก็บเอกสำร
อิเล็กทรอนกิส์

นำยมงคล อึ่งปอ่ง

ผล
แผน 1 5 3 ชั่วโมง ร้อยละควำมถูกต้องของกำร

เบิกจ่ำยเงินประเภทต่ำง ๆ 
และกำรรำยงำนงบกำรเงิน

ดำรี ชัยประสพ
พรศรี สิทธิวันชัย
สุทธดิำ กังสนำนนท์

ผล

1 กำรจัดเก็บเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์

2 แนวทำงกำรเบิก
จ่ำยเงินประเภทต่ำง ๆ 
และกำรรำยงำนงบ
กำรเงิน

ฝ่ายบริหารทัว่ไป  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล



แผน/ผล
จ ำนวน
 จ ำนวน
ระยะเวลำ


กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (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.

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายใหน่วยงาน (Unit School) 
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ล ำดับ หวัข้อ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มท่ี 1 

แผน 2 15 2 ชั่วโมง ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้เร่ืองกำรจัดเก็บ
เอกสำรอิเล็กทรอนกิส์
ระดบั 1 ใหค้วำมรู้เกี่ยวกับ
ระบบจัดเก็บเอกสำร
อิเล็กทรอนกิส์
ระดบั 2 กำรก ำหนดหมวดหมู่
เอกสำร
ระดบั 3 วธิกีำรจัดเก็บเอกสำร
ระดบั 4 วธิกีำรสืบค้นเอกสำร
ระดบั 5 วธิกีำรเพิ่ม แก้ไข ลบ
เอกสำรในระบบจัดเก็บเอกสำร
อิเล็กทรอนกิส์

นำยมงคล อึ่งปอ่ง

ผล
แผน 1 5 3 ชั่วโมง ร้อยละควำมถูกต้องของกำร

เบิกจ่ำยเงินประเภทต่ำง ๆ 
และกำรรำยงำนงบกำรเงิน

ดำรี ชัยประสพ
พรศรี สิทธิวันชัย
สุทธดิำ กังสนำนนท์

ผล

ฝ่ายบริหารทัว่ไป  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
1 กำรจัดเก็บเอกสำร

อิเล็กทรอนิกส์

2 แนวทำงกำรเบิก
จ่ำยเงินประเภทต่ำง ๆ 
และกำรรำยงำนงบ
กำรเงิน



แผน/ผล
จ ำนวน
 จ ำนวน
ระยะเวลำ


กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (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.

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายใหน่วยงาน (Unit School) 
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ล ำดับ หวัข้อ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มท่ี 1 

แผน 1 3 3 ชั่วโมง ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
น ำกระบวนกำรปรับ
ระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ
ให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 
4/หน ไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพ

ณัฐชยำ  ศรีพิไล

ผล
แผน 1 3 3 ชั่วโมง ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร

น ำกระบวนกำรเกล่ีย
อัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร
ไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ

จักร์ประพันธ์ จันทรขันตี

ผล

2 กำรเกล่ียอัตรำก ำลัง
พนักงำนรำชกำร

ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
1 กระบวนกำรปรับ

ระดับช้ันงำน
ลูกจ้ำงประจ ำให้สูงขึ้น
เป็นระดับ 4 และ 4/หน



แผน/ผล
จ ำนวน
 จ ำนวน
ระยะเวลำ


กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (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.

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายใหน่วยงาน (Unit School) 
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ล ำดับ หวัข้อ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มท่ี 1 

แผน 4 20 12 ช่ัวโมง ระดับควำมส ำเร็จในกำรน ำข้อมูลงำน
วินัยท้ังหมดลงในระบบบริหำรกำร
จัดกำรข้อมูลด้ำนวินัย (DPM 
SYSTEM) เพื่อให้ทรำบถึง
สถำนะกำรด ำเนินกำรทำงวินัยได้ทุก
ขั้นตอน และสะดวกต่อกำร
ตรวจสอบติดตำม
ระดับท่ี 1 นิติกรเจ้ำของส ำนวน/เร่ือง
 ตรวจสอบงำนท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบและท่ีอยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำรท้ังหมดและท ำรำยงำน
เสนอ ผวค.บค.
ระดับท่ี 2 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรน ำงำน
ตำมรำยกำรของนิติกรแต่ละคนลง
ระบบจนครบถ้วนทุกคน
ระดับ 3 นิติกรเจ้ำของส ำนวน/เร่ือง 
เข้ำระบบเพื่อตรวจสอบงำนของ
ตนเองว่ำมีกำรลงถูกต้อง ครบถ้วน
หรือไม่
ระดับ 4 นิติกรเจ้ำของส ำนวน/เร่ือง 
และเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร ทดลองใช้
ข้อมูลด้วยกันและแก้ไขปรับปรุง
เพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์
ระดับ 5 จัดท ำรำยงำนเสนอ ผส.บค.
ทรำบ

ผวค.บค.
สข.บค.
สว.บค.
ตร.บค.

ผล ระบบสำมำรถใช้งำนได้อยำ่งสมบูรณ์

ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
1 ระบบบริหำรกำร

จัดกำรข้อมูลและ
สถำนะกำรด ำเนินงำน
ด้ำนวินัย



แผน/ผล
จ ำนวน
 จ ำนวน
ระยะเวลำ


กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (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.

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายใหน่วยงาน (Unit School) 
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ล ำดับ หวัข้อ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มท่ี 1 

แผน 1 18 3 ชั่วโมง ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
พิจำรณำลงโทษทำงวินัย
อย่ำงไม่ร้ำยแรงเป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนแนวทำงที่
ก ำหนด

ผวค.บค.
สข.บค.
สว.บค.
ตร.บค.

ผล มีกำรลงโทษทำงวนิยัอย่ำงวนิยั
อย่ำงไม่ร้ำยแรงเปน็ไปตำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนด

2 กำรสร้ำงมำตรฐำนแนว
ทำงกำรพิจำรณำโทษ
ทำงวินัยในควำมผิดวินัย
ไม่ร้ำยแรง



แผน/ผล
จ ำนวน
 จ ำนวน
ระยะเวลำ


กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (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.

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายใหน่วยงาน (Unit School) 
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ล ำดับ หวัข้อ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มท่ี 1 

1 ระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบคุคล DPIS

แผน 5 30 5 ชม. ระดับควำมส ำเร็จของควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำรใช้งำนบระบบ
บริหำรทรัพยำกรบคุคล
ระดบั 1 สำมำรถเข้ำใจงำน
ระบบ DPIS ได้อย่ำงถูกต้อง
ระดบั 2 สำมำรถใช้ระบบ DPIS
 ปฏบิติังำนได้
ระดบั 3 สำมำรถใช้ระบบ 
DPIS ร่วมกับงำนตำมหนำ้ท่ีได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ
ระดบั 4 สำมำรถตอบค ำถำม
กำรใช้งำนระบบ DPIS และ ใช้
ระบบ DPIS แก้ไขปญัหำในงำน
ตำมหนำ้ท่ีได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ
ระดบั 5 สำมำรถน ำระบบ 
DPIS ไปพมันำระบบกำรท ำงำน
 หรือ ก ำหนดรูปแบบกำร
ท ำงำนท่ี ถูกต้อง รวดเร็วก 
สะดวก หรือ ใช้เวลำนอ้ยกวำ่

ผทบ.บค.
ทส.บค.



แผน/ผล
จ ำนวน
 จ ำนวน
ระยะเวลำ


กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (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.

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายใหน่วยงาน (Unit School) 
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ล ำดับ หวัข้อ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มท่ี 1 

2 กำรขอรับบ ำเหนจ็ตกทอด
ทำงระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญ  
(e-pension) ของ
กรมบญัชีกลำง

แผน 5 30 5 ชม. ระดับควำมส ำเร็จของควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนบ ำเหนจ็บ ำนำญ
ระดบั 1 มีควำมรู้เกี่ยวกับ
บ ำเหนจ็บ ำนำญบำ้ง
ระดบั 2 มีควำมรู้เกี่ยวกับ
บ ำเหนจ็บ ำนำญเปน็อย่ำงดี
ระดบั 3 มีควำมรู้เกี่ยวกับ
บ ำเหนจ็บ ำนำญและตอบ
ค ำถำมพื้นฐำนได้
ระดบั 4 มีควำมรู้เกี่ยวกับ
บ ำเหนจ็บ ำนำญและตอบ
ค ำถำมท่ีมีควำมยุ่งยำกซับซ้อน
ได้
ระดบั 5 มีควำมรู้เกี่ยวกับ
บ ำเหนจ็บ ำนำญสำมำรถตอบ
ค ำถำม หรือใหค้ ำแนะน ำผู้อื่น
ได้เปน็อย่ำงดี

ผทบ.บค.
บน1 บค.
บน2.บค.



แผน/ผล
จ ำนวน
 จ ำนวน
ระยะเวลำ


กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (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.

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายใหน่วยงาน (Unit School) 
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ล ำดับ หวัข้อ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มท่ี 1 

1 ระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบคุคล DPIS

แผน 5 30 5 ชม. ระดับควำมส ำเร็จของควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำรใช้งำนบระบบ
บริหำรทรัพยำกรบคุคล
ระดบั 1 สำมำรถเข้ำใจงำน
ระบบ DPIS ได้อย่ำงถูกต้อง
ระดบั 2 สำมำรถใช้ระบบ DPIS
 ปฏบิติังำนได้
ระดบั 3 สำมำรถใช้ระบบ 
DPIS ร่วมกับงำนตำมหนำ้ท่ีได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ
ระดบั 4 สำมำรถตอบค ำถำม
กำรใช้งำนระบบ DPIS และ ใช้
ระบบ DPIS แก้ไขปญัหำในงำน
ตำมหนำ้ท่ีได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ
ระดบั 5 สำมำรถน ำระบบ 
DPIS ไปพมันำระบบกำรท ำงำน
 หรือ ก ำหนดรูปแบบกำร
ท ำงำนท่ี ถูกต้อง รวดเร็วก 
สะดวก หรือ ใช้เวลำนอ้ยกวำ่

ผทบ.บค.
ทส.บค.


