
แบบฟอร์มที ่1

แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน)
กำร

ด 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.

แผน 1 40 3 ช.ม.

รายงานผลการ
ด าเนนิงานตาม
นโยบายSmart 
Agriculture Curve

รอง ผส.ชป.2

ผล

แผน 1 40 3 ช.ม.

ร้อยละของพื้นที่
บริหารจดัการน้ าใน
เขตชลประทาน
ได้รับน้ าตาม
ปริมาณน้ าต้นทนุที่มี

ผจบ.ชป.2

ผล

3
1 การจดัซ้ือจดัจา้งตาม
 พรบ. 2560 แผน 1 10 3 ช.ม.

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมสามารถ
ปฏบิติังานได้

ฝบท.ชป.2

ผล
2 การเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณและเงินอื่นๆ แผน 1 10 3 ช.ม.

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมสามารถ
ปฏบิติังานได้ ฝบท.ชป.2

ผล

ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของส านัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ

ล ำดับ หัวข้อ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง

ระดับส านัก/กอง
การถ่ายทอดนโยบาย 
Smart Agriculture 
Curve สู่การปฏิบัติ

1

2 การบริหารจดัการน้ า 
ส านักงานชลประทานที่
 2

ส ำนักงำนชลประทำนที ่2

ฝ่ายบริหารทั่วไป

4 ส่วนแผนงาน



แบบฟอร์มที ่1

แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน)
กำร

ด 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.

ล ำดับ หัวข้อ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนชลประทำนที ่2

1 การตรวจสอบ
ประมาณการและอัตรา
ราคางานของงาน
ชลประทาน

แผน 1 20 3 ช.ม.

ร้อยละของบคุลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 
70)

ผผง.ชป.2

ผล
2 การติดตามผลการ
ปฎิบัติงานและการใช้
จา่ยงบประมาณ (ระบบ
 online)

แผน 1 20 3 ช.ม.

ร้อยละของบคุลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 
70)

ผผง.ชป.2

ผล

4



แบบฟอร์มที ่1

แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน)
กำร

ด 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.

ล ำดับ หัวข้อ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนชลประทำนที ่2

1 การศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ า

แผน 1 10 1-3 ช.ม.

ความรู้
ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม ผวศ.ชป.2

ผล
2 การส ารวจธรณีวทิยา
ส าหรับงานออกแบบ
เขื่อนและงานกอ่สร้าง แผน 1 10 2-3 ช.ม.

ความรู้
ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม ผวศ.ชป.2

ผล

1 การเกบ็ข้อมูล
พื้นฐานด้านอุทกวทิยา
และอุตุนิยมวทิยา

แผน 1 20 3 ช.ม.

ร้อยละของบคุลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 
70)

ผจบ.ชป.2

ผล

5 ส่วนวศิวกรรม

ส่วนบริหารจดัการน้ าและบ ารุงรักษา6



แบบฟอร์มที ่1

แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน)
กำร

ด 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.

ล ำดับ หัวข้อ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนชลประทำนที ่2

2 การจดัท าประมาณ
การและแผนจดัซ้ือจดั
จา้งงานปรับปรุงและ
บ ารุงรักษา

แผน 1 20 3 ช.ม.

ร้อยละของบคุลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 
70)

ผจบ.ชป.2

ผล
7

1 งานซ่อมและราคา
บานระบาย แผน 1 5 3 ช.ม.

ร้อยละของบคุลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 
70)

ผคก.ชป.2

ผล
2 ระเบียบการเช่า
เคร่ืองจกัรกล แผน 1 5 3 ช.ม.

ร้อยละของบคุลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 
70)

ผคก.ชป.2

ผล

ส่วนเคร่ืองจกัรกล



แบบฟอร์มที ่1

แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน)
กำร

ด 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.

ล ำดับ หัวข้อ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนชลประทำนที ่2

3 ระเบียบกรม
ชลประทานวา่ด้วย
ยานพาหนะ 2560

แผน 1 5 3 ช.ม.

ร้อยละของบคุลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 
70)

ผคก.ชป.2

ผล

1 หลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงาน
กอ่สร้างชลประทาน

แผน 6 20 6 ช.ม.

ความรู้
ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม ผคป.ล าปาง

ผล
2 การถ่ายทอดการ
ขับเคล่ือนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

แผน 10 13 10 ช.ม.

ผลการด าเนนิงาน
ตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ผคป.ล าปาง

ผล
9

1.การถ่ายทอดนโยบาย
 Smart Agriculture 
Curve สู่การปฏิบัติ

แผน 1 30 3 ช.ม.

ความรู้
ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม

ผคป.พะเยา

ผล
2 กฎหมาย ระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการเบิกจา่ย

แผน 1 15 3 ช.ม.

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมสามารถ
ปฏบิติังานได้

ผคป.พะเยา

โครงการชลประทานจงัหวดัล าปาง8

โครงการชลประทานจงัหวดัพะเยา



แบบฟอร์มที ่1

แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน)
กำร

ด 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.

ล ำดับ หัวข้อ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนชลประทำนที ่2

ผล

1 การจดัซ้ือจดัจา้งตาม
 พรบ. 2560 แผน 1 30 3 ช.ม.

ความรู้
ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม

ผคป.เชียงราย

ผล
2 การเขียนหนังสือ
ราชการ แผน 1 30 3 ช.ม.

ความรู้
ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม

ผคป.เชียงราย

ผล
3 การใช้งานโปรแกรม 
GIS แผน 1 15 6 ช.ม.

ความรู้
ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม

ผคป.เชียงราย

ผล
11

1 หลักการชลประทาน
เบื้องต้น

แผน 9 30 9 ช.ม.
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมสามารถ
ปฏบิติังานได้

ผคป.น่าน

ผล

2 การบริหารจดัการน้ า
ชลประทานและอุทก
วทิยาในงานชลประทาน

แผน 9 30 18 ช.ม.

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมสามารถ
ปฏบิติังานได้ ผคป.น่าน

ผล

10 โครงการชลประทานจงัหวดัเชียงราย

โครงการชลประทานจงัหวดัน่าน



แบบฟอร์มที ่1

แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน)
กำร

ด 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.

ล ำดับ หัวข้อ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนชลประทำนที ่2

1.การจดัซ้ือจดัจา้งและ
บริหารพัสดุภาครัฐ

แผน 1 20 3 ช.ม.

ร้อยละ 80 ของผู้
ได้รับความอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
การจดัซ้ือจดัจา้ง
และบริหารพสัดุ
ภาครัฐ

ผคบ.แม่วงั

ผล
2.การบริหารจดัการน้ า 

แผน 1 20 3 ช.ม.

ร้อยละ 80 ของผู้
ได้รับความอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
การใช้การบริหาร
จดัการน้ า

ผคบ.แม่วงั

ผล

12 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่วงั



แบบฟอร์มที ่1

แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน)
กำร

ด 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.

ล ำดับ หัวข้อ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนชลประทำนที ่2

1 การบริหารจดัการน้ า
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับสินค้า
เกษตรครบวงจรโดยใช้
องค์ความรู้และปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง

แผน 10 50 10 ช.ม.
1 

คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

ความรู้
ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม

ผคบ.กิ่วลม-
กิ่วคอหมา

ปรับเปล่ียน
แผนได้ตาม
ความ
เหมาะสม

ผล
2 เกษตรทฤษฎีใหม่และ
เกษตรผสมผสาน

แผน 10 50 10 ช.ม.
1 

คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

1 
คร้ัง/
5คน

ความรู้
ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการอบรม ผคบ.กิ่วลม-

กิ่วคอหมา

ปรับเปล่ียน
แผนได้ตาม
ความ
เหมาะสม

ผล
14

1 การใช้งาน..GIS...กบั
งานชลประทาน แผน 1 10 6 ช.ม.

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมสามารถ
ปฏบิติังานได้

ผคบ.แม่ลาว

ผล
2 การวดัน้ าชลประทาน

แผน 1 30 6 ช.ม.
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมสามารถ
ปฏบิติังานได้

ผคบ.แม่ลาว

ผล

13 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว



แบบฟอร์มที ่1

แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนินงำน (ครั้ง) (คน)
กำร

ด 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.

ล ำดับ หัวข้อ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง
ส ำนักงำนชลประทำนที ่2

1 การบริหารจดัการ
การกอ่สร้าง แผน 1 20 3 ช.ม.

ร้อยละของบคุลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 
70)

ผคส.2

ผล
2 หลักการเขียนหนังสือ
ราชการ แผน 1 20 3 ช.ม.

ร้อยละของบคุลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 
70)

ผคส.2

ผล

15 โครงการกอ่สร้าง


