
แบบฟอร์มที ่1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านัก/กอง

ส านักงานชลประทานที ่๓
แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

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.
ส านักงานชลประทานที ่๓

แผน 6 80 30 นำที ร้อยละของผู้รับฟงั
บรรยำยเข้ำใจ

แนวนโยบำยและสำมำรถ
น ำไปปฏบิัติได้อย่ำงมี

ประสิทธิผล 
(ร้อยละ80)

ผส.ชป.3 
 ผชช.ชป.3

ผล
แผน 6 80 30 นำที ร้อยละของผู้รับฟงับรรยำย

เข้ำใจแนวนโยบำยและ
สำมำรถน ำไปปฏบิัติได้
อย่ำงมีประสิทธิผล 

(ร้อยละ80)

ผส.ชป.3 
 ผชช.ชป.3

ผล

ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทัว่ไป/โครงการ
1. ฝ่ายบริหารทัว่ไป

1 แผน 1 30 3 ชม. ร้อยละของบุคลำกร
มีผลกำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์

(ร้อยละ80)

ฝบท.ชป.3

ผล
2 ควำมรู้เกีย่วกับระบบสิทธปิระโยชน์และวนิัย

ของพนักงำนรำชกำร
แผน 1 50 6 ชม. ร้อยละของบุคลำกร

มีผลกำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์
(ร้อยละ70)

ฝบท.ชป.3

ผล

2 กำรน ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กรมชลประทำน
 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ไปสู่กำรปฏิบัติ

แนวทำงกำรจัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ ์สชป.3

ล ำดับ หัวข้อ ตัวชีว้ดั ผู้รับผิดขอบ หมำยเหตุ

1 กำรถ่ำยทอดนโยบำย Smart Agriculture 
Curve สู่กำรปฏิบัติ



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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.

ล ำดับ หัวข้อ ตัวชีว้ดั ผู้รับผิดขอบ หมำยเหตุ

2. ส่วนแผนงาน
แผน 1 25 6 ชม.
ผล

แผน 1 30 3 ชม.

ผล

3. ส่วนวิศวกรรม
1 แนวทำงกำรออกแบบฝำยและระบบส่งน้ ำ แผน 1 25 3 ชม. ผู้เข้ำรับฝึกอบรมมีควำม

พอใจในระดับดีไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 70 จำก

ผู้เข้ำร่วมอบรม

อบ.ชป.3

ผล

2 ปริมำณวสัดุขัน้ต่ ำท่ีต้องกำรท ำกำรทดสอบ แผน 1 20 2 ชม. ผู้เข้ำรับกำรอบรม
มีควำมเข้ำใจในกำรส่ง

วัสดุทดสอบ

ตว.ชป.3

ผล

4. ส่วนบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษา
แผน 1 15 1.5 ชม.

ผล

แผน 1 15 1.5 ชม.

ผล

2 ขัน้ตอนและกำรด ำเนินกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
งำนชลประทำนให้แก่ท้องถิน่

ร้อยละของบุคลำกรมีผล
กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์ 

(ร้อยละ 70)

ปข.ชป.3
นิติกร สชป.3

ผง.ชป.3

2 เอกสำรกำรด ำเนินงำน
โครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด ำริ ท่ีขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำน กปร.

ร้อยละของบุคลำกร
ทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรม 

(ร้อยละ70)

คพ.ชป.3

1 กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรขอใช้ท่ีรำชพัสดุและ
ท่ีดินของรัฐประเภทอืน่

ร้อยละของบุคลำกรมีผล
กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์ 

(ร้อยละ 70)

        ปบ.ชป.3
นำยธนรักษ์ ช่ำงนำวำ
     นิติกร สชป.3

1 ต้นทุนผลผลิตและแผนเพิม่ประสิทธภิำพ ร้อยละของบุคลำกร
ทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรม 

(ร้อยละ70)



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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.

ล ำดับ หัวข้อ ตัวชีว้ดั ผู้รับผิดขอบ หมำยเหตุ

5. ส่วนเครือ่งจักรกล
1 กำรปรับกระบวนทัศน์สู่กำรท ำงำนเป็นทีม แผน 1 30 6 ชม. มีแนวคิดและกำรเรียนรู้

ร่วมกันเป็นทีม
ผคก.ชป.3

ผล

2 กำรปฏิบัติงำนด้วยรถปัน้จัน่/รถยกอยำ่ง
ปลอดภัย

แผน 1 20 6 ชม. มีทักษะกำรท ำงำน
อย่ำงถูกวิธีและปลอดภยั

ผคก.ชป.3

ผล

6. โครงการชลประทานพิษณุโลก
1 ำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในระบบ EGP (กำรจัดท ำ

รำคำกลำง)
แผน 2 15 3 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล

กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์
(ร้อยละ80)

พด.คป.พษิณุโลก
พนักงำนพสัดุ

ผล
2 กำรเรียกบัญชีแยกประเภทท่ัวไปจำก Web 

Online
แผน 1 15 3 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล

กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์
(ร้อยละ80)

งบ.คป.พษิณุโลก

ผล

7. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
1 กำรตรวจสอบสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ แผน 2 15 2 ชม. ร้อยละของผู้ฝึกอบรมผ่ำน

กำรทดสอบ 
(ร้อยละ80)

วศ.คป.อุตรดิตถ์

ผล

2 กำรถ่ำยภำพ(แนวนอน) ท่ีมีพิกัด(Location 
Service บนโทรศัพท์มือถือ) ในพืน้ท่ีปลูกข้ำว
ตำมจุดท่ีก ำหนดและส่งออนไลน์

แผน 1 16 1 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล
กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์ 

(ร้อยละ80)

จน.คป.อุตรดิตถ์

ผล



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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.

ล ำดับ หัวข้อ ตัวชีว้ดั ผู้รับผิดขอบ หมำยเหตุ

8. โครงการชลประทานนครสวรรค์
1 แผน 1 10 5 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล

กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์ 
(ร้อยละ80)

พด.คป.นครสวรรค์

ผล

2 แผน 1 15 3 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล
กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์ 

(ร้อยละ80)

วศ.คป.นครสวรรค์

ผล

9. โครงการชลประทานพิจิตร
1 กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในระบบ  EGP (กำรจัดท ำ

รำคำกลำง)
แผน 2 15 ธ.ค.60-ม.ค.61 ร้อยละของบุคลำกรมีผล

กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์ 
(ร้อยละ80)

วศ.คป. และ 
พด.คป.

ผล
2 โปรแกรมภำพถ่ำยจำกมือถือกำรเพำะปลูกใน

เขต ชป.กลำง
แผน 2 20 ธ.ค.60-ม.ค.61 ร้อยละของบุคลำกรมีผล

กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์ 
(ร้อยละ80)

จน.คป.

ผล

10. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษานเรศวร
1 กำรบริหำรจัดกำรกำรควบคุมงำน แผน 1 15 3 ชม. เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมรู้กำรคุม

งำนและกำรปฏบิัติงำน
อย่ำงมีมำตรฐำน

สบ.2 คบ.นเรศวร

ผล

2 กำรตรวจสอบค่ำสัมประสิทธิ ์(ค่ำC) ทรบ.
ปำกคลอง PL.0 , PL.1

แผน 1 10 3 ชม. เจ้ำหน้ำทีม่ีควำมรู้ในกำร
หำค่ำ C

สบ.1 คบ.นเรศวร

ผล

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในระบบ  EGP (กำรจัดท ำ
รำคำกลำง)

แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนพิจำรณำโครงกำร
เบือ้งต้น



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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.

ล ำดับ หัวข้อ ตัวชีว้ดั ผู้รับผิดขอบ หมำยเหตุ

11. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล
1 กำรจัดท ำข้อมูลส ำหรับระบบติดตำมผล

กำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
Online

แผน 1 15 3 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล
กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์

(ร้อยละ70)

วศ.คบ.พลำยชุมพล

ผล
2 กำรส่งน้ ำในพืน้ท่ีโครงกำร แผน 4 60 คร้ังละ 2 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล

กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์
(ร้อยละ70)

จน.คบ.พลำยชุมพล

ผล

12. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาดงเศรษฐี
1 ควำมรู้เกีย่วกับวนิัยและกำรรักษำวนิัยส ำหรับ

ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง
แผน 16 30 16 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล

กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์
(ร้อยละ70)

วศ.คบ.

ผล
2 กระบวนงำนบริหำรจัดกำรน้ ำ 14 ขัน้ตอน แผน 16 30 16 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล

กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์ 
(ร้อยละ70)

จน.คบ.

ผล

13. โครงการส่งน  าล าบ ารุงรักษาท่าบัว
1 ควำมรู้เกีย่วกับวนิัยและกำรรักษำวนิัยส ำหรับ

ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ
แผน 4 30 ธค.60

 กพ.61
เม.ย.61 และ

มิ.ย.61

ร้อยละของบคุลำกรมี
ควำมเข้ำใจน ำไปใช้ในกำร

ปฏบิัติงำน(ร้อยละ70)

วศ.คบ./
บท.คบ.

ผล
2 กระบวนงำนบริหำรจัดกำรน้ ำชลประทำน แผน 2 20 พ.ย.60

มี.ค.61
ร้อยละของบคุลำกรมี

ควำมเข้ำใจน ำไปใช้ในกำร
ปฏบิัติงำน(ร้อยละ70)

จน.คบ.

ผล



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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.

ล ำดับ หัวข้อ ตัวชีว้ดั ผู้รับผิดขอบ หมำยเหตุ

14. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแควน้อยบ ารุงแดน
1 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในช่วงฤดูน้ ำหลำก 

ผ่ำนอำคำรระบำยน้ ำล้น (Spill way)
แผน 1 20 3 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล

กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์
(ร้อยละ70)

ผคบ.แควน้อยบ ำรุงแดน

ผล

2 กำรตรวจวดัควำมปลอดภัยเขือ่น (กรณีศึกษำ
เขือ่นแควน้อยบ ำรุงแดน)

แผน 1 20 3 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล
กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์

(ร้อยละ70)

ผคบ.แควน้อยบ ำรุงแดน

ผล

15. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษายมน่าน
1 ควำมรู้เกีย่วกับระเบียบงำนสำรบรรณ แผน 1 20 1 วนั มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกีย่วกับระเบียบงำนสำร
บรรณ สำมำรถน ำไปปรับ

ใช้ในกำรปฏบิัติงำนได้
อย่ำงถูกต้อง

บท.คบ.ยมน่ำน

ผล
2 หลักกำรค ำนวณปริมำณน้ ำผ่ำนอำคำร

ชลประทำน
แผน 1 20 1 วนั สำมำรถค ำนวณปริมำณ

น้ ำผ่ำนอำคำรชลประทำน
ได้ถูกต้องใกล้เคียงกับ

ควำมเป็นจริงและน ำไปใช้
ในกำรปฏบิัติงำนได้

จน.คบ.ยมน่ำน

ผล
16. โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาผาจุก

1 กำรจัดท ำประกำศก ำหนดทำงน้ ำชลประทำน
มำตรำ 5 และกำรขอออกกฏกระทรวง
ก ำหนดให้ทำงน้ ำชลประทำนเป็นทำงน้ ำ
ชลประทำนท่ีจะเรียกเก็บค่ำชลประทำนตำม
มำตรำ 8

แผน 2 9 16 ชม. ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำม
เข้ำใจในกำรปฏบิัติอย่ำง

ถูกต้องและมีผลกำร
ทดสอบผ่ำนเกณฑ์ 

ร้อยละ 70

วศ.คบ.ผำจุก

ผล



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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.

ล ำดับ หัวข้อ ตัวชีว้ดั ผู้รับผิดขอบ หมำยเหตุ

2 หลักกำรของกำรส ำรวจ แผน 2 9 8 ชม. ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำม
เข้ำใจในกำรปฏบิัติอย่ำง

ถูกต้องและมีผลกำร
ทดสอบผ่ำนเกณฑ์ 

ร้อยละ 70

วศ.คบ.ผำจุก

ผล

17. โครงการก่อสร้าง สชป.3
1 บริหำรงำนพัสดุ เทคนิคกำรค ำนวณรำคำ

กลำงงำนก่อสร้ำงและกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
แผน 2 15 3 ชม. บุคลำกรปฏบิัติงำนได้

ถูกต้อง และเป็นมำตรฐำน
เดียวกัน

นำยวชิรพนัธ์ ภมุรำ

ผล
2 กำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณงำน

ก่อสร้ำง
แผน 1 20 3 ชม. ร้อยละของบุคลำกรมีผล

กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์ 
ร้อยละ 70

นำยสุริยำ แก้วเอีย่ม
นำยณัฐพล อุม่อ่อนศรี

ผล


