
แบบฟอรม์ที ่1

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

การถา่ยทอดนโยบาย แผน 3 25 1.ผู้เรียนสามารถ

Smart Agriculture Curve 
 ท าแบบทดสอบได้

สู่การปฏบิติั ผล คะแนนมากกวา่ 

การทบทวนขอ้สังเกตจาก แผน 3 25 60%

กลุ่มตรวจสอบภายใน ผล

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป

การใช้งานระบบการลา แผน 1 24 2 ชม. บุคลากรสามารถเข้าใช้งาน บส.ชป.4

อเิล็กทรอนกิส์ ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์

ได้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 100)

ผล

การเบกิค่าใช้จ่ายในการ แผน 1 24 3 ชม. บคุลาการสามารถท าเอกสาร งบ.ชป.4

เดินทางไปราชการ ในการเดินทางไปราชการ

(ร้อยละ 80)

ผล
2 แผน 8 12

ผล

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ

ระดบัส่วน/ฝ่าย

ฝบท.ชป.4
ผผง.ชป.4

ส่วนแผนงาน
การตรวจสอบประมาณการ

1.ผู้เรียนสามารถท า
แบบทดสอบได้
คะแนนมากกวา่ 
60%

ผผง.ชป.4

สัปดาหแ์รก
ของไตรมาส

ที่ 2 - 4

ม.ค.-ส.ค.61
เดือนละ 
1 คร้ัง

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิารจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านัก/กอง
ส านักงานชลประทานที ่4

1

2

ระดบัส านัก/กอง

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับ หวัขอ้
แผน/ผล 

การ
ด าเนินการ

จ านวน
(คร้ัง)

จ านวน
(คน)

สัปดาหแ์รก
ของไตรมาส

ที่ 2 - 4

ฝบท.ชป.4
ผผง.ชป.4



แบบฟอรม์ที ่1

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

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิารจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านัก/กอง
ส านักงานชลประทานที ่4

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับ หวัขอ้
แผน/ผล 

การ
ด าเนินการ

จ านวน
(คร้ัง)

จ านวน
(คน)

แผน 8 12

ผล

3 ส่วนวิศวกรรม

การถ่ายทอดนโยบาย ๑ ๒๐ ๓ ชม. ร้อยละความพึงพอใจของ พค.ชป.4

Smart Agriculture บุคลากรที่เขา้รับฟัง

Curve  สู่การปฏบิติั

การส ารวจฐานรากฝาย ๑ ๒๐ ๓ ชม. ร้อยละความพึงพอใจของ ปธ.ชป.4
และสะพาน บุคลากรที่เขา้รับฟัง

4 สว่นบริหารจดัการน  าและบ ารุงรักษา

แผน

ผล

แผน

ผล

5 สว่นเครื่องจกัรกล

มาตรการประหยัดพลังงาน แผน 1 30 2 ชม. ร้อยละความพึงพอใจของ วค.ชป.4

แผน

ผล

แผน

ผล

การติดตามผลการเบกิจา่ย
ออนไลน์

1.ผู้เรียนสามารถท า
แบบทดสอบได้
คะแนนมากกวา่ 
60%

ผผง.ชป.4
ม.ค.-ส.ค.61

เดือนละ 
1 คร้ัง
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ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิารจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านัก/กอง
ส านักงานชลประทานที ่4

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับ หวัขอ้
แผน/ผล 

การ
ด าเนินการ

จ านวน
(คร้ัง)

จ านวน
(คน)

บุคลากรที่เข้ารับฟัง ฟท.ชป.4

ผล

ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลางแผน 1 30 2 ชม. ร้อยละความพึงพอใจของ วค.ชป.4

บุคลากรที่เข้ารับฟัง ปย.ชป.4

ผล
ขออนุญาตขับขีย่านพาหนะส่วนกลางแผน 1 30 2 ชม. ร้อยละความพึงพอใจของ วค.ชป.4

บุคลากรที่เข้ารับฟัง ซบ.ชป.4

ผล

6 โครงการชลประทานสโุขทัย
การทบทวนความเข้าใจ แผน 2 14 4 ชม. ร้อยละ 70 ของบุคลากร ผคป. ร่วมกบั
ในยุทธศาสตร์  กรม มีความเข้าใจยทุธศาสตร์ โครงการ
ชลประทานสู่การปฏบิติั กรมชลประทาน ชลประทาน

สู่การปฏิบัติ ราชบรีุ

ผล
การจัดท าแผนท่ีประกาศ แผน 1 8 4 ชม. ร้อยละ 70 ของบุคลากร  จน.คป.
ทางน้ าชลประทาน มาตรา 5 สามารถจดัท าแผนท่ีประกาศ

ทางน้ าชลประทานมาตรา 5
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ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิารจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านัก/กอง
ส านักงานชลประทานที ่4

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับ หวัขอ้
แผน/ผล 

การ
ด าเนินการ

จ านวน
(คร้ัง)

จ านวน
(คน)

ผล
หลักการชลประทานเบือ้งต้น แผน 1 5 4 ชม. ร้อยละของบคุลากรมีผล จน.คป.

การทดสอบผ่านเกณฑ์

(ร้อยละ 70)

ผล

กระบวนงานบริหาร แผน 1 5 4 ชม. ร้อยละของบคุลากรมีผล จน.คป.
จัดการน้ า 14 ขัน้ตอน การทดสอบผ่านเกณฑ์

(ร้อยละ 70)

ผล

7 โครงการชลประทานตาก

การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ แผน 1 10 6 ชม. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนผ่าน บท.คป.ตาก

การจัดซ้ือจัดจ้างและการ เกณฑ์การประเมนิในระดับดี พด.คป.ตาก

บริหารพัสดุภาครัฐ ผล

การใช้งานระบบ แผน 1 12 6 ชม. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่าน บท.คป.ตาก

สารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ เกณฑ์การประเมนิในระดับดี

ผล

8 โครงการชลประทานก าแพงเพชร

ระบบเทคโนโลยี แผน 2 15 4 ชม. ร้อยละของบคุลากรมีผล จน.คป. การอบรม 2 คร้ัง
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ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิารจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านัก/กอง
ส านักงานชลประทานที ่4

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับ หวัขอ้
แผน/ผล 

การ
ด าเนินการ

จ านวน
(คร้ัง)

จ านวน
(คน)

สารสนเทศในงาน (2 ชม./คร้ัง) การทดสอบผ่านเกณฑ์ เปน็ผู้เข้ารับการ

ชลประทาน (ร้อยละ 70) อบรมชุดเดียวกนั

ผล

พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้าง แผน 1 10 1 ชม. ร้อยละของบุคลากร พด.คป.

และการบริหารพัสดุ มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์

ภาครัฐ พ.ศ.2560 (ร้อยละ 70)

ผล

9 โครงการชลประทานแพร่
การบริหารจัดการน้ าช่วงฤดูฝน แผน 1 10 1 วนั ร้อยละของบคุลากร จน.คป.แพร่

มผีลการทดสอบผ่านเกณฑ์ 

(ร้อยละ 70%)

ผล - - -

การวางแผนการเพาะปลูกพชื แผน 1 10 1 วนั ร้อยละของบคุลากร จน.คป.แพร่

มผีลการทดสอบผ่านเกณฑ์ 

(ร้อยละ 70%)

ผล - - -

10 โครงการสง่น  าและบรุงรักษาสโุขทัย
แนวทางการตรวจสอบ แผน 2 50 2 วนั ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ ผคบ.สุโขทัย
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ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิารจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านัก/กอง
ส านักงานชลประทานที ่4

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับ หวัขอ้
แผน/ผล 

การ
ด าเนินการ

จ านวน
(คร้ัง)

จ านวน
(คน)

สภาพพร้อมใช้งานของ รับฟงับรรยาย 

เคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน และ เขา้ใจในเนื้อหา

อาคารชลประทาน ผล

การบ ารุงรักษาอปุกรณ์ แผน 2 50 2 วนั ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ ผคบ.สุโขทัย

ระบบเคร่ืองสูบน้ าใต้ดิน รับฟงับรรยาย 

เขา้ใจในเนื้อหา

ผล

11 โครงการสง่น  าและบรุงรักษาแมย่ม
การเสริมสร้างความรู้ แผน 1 10 พ.ย.-ธ.ค.60 ร้อยละของบคุลากร ฝ่ายวิศวกรรม

ความเข้าใจในหลักการ มีผลการทดสอบผ่าน

ค านวนราคากลาง เกณฑ์(ร้อยละ 70)

ผล

การเขียนหนงัสือราชการ แผน 1 15 พ.ย.-ธ.ค.60 ร้อยละของบคุลากร งานบริหารทั่วไป

มีผลการทดสอบผ่าน

เกณฑ์(ร้อยละ 70)

ผล

12 โครงการสง่น  าและบรุงรักษาท่อทองแดง
การบริหารจดัการน้ าในพืน้ท่ี แผน 1 10 พย.60 - ร้อยละ 70 ของ     จน.คบ.
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ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิารจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านัก/กอง
ส านักงานชลประทานที ่4

ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ล าดับ หวัขอ้
แผน/ผล 

การ
ด าเนินการ

จ านวน
(คร้ัง)

จ านวน
(คน)

ชลประทานและใหเ้กษตรกร กย.61 ผู้เขา้รับฟงับรรยาย 

ได้มีส่วนร่วม เขา้ใจในเนื้อหา

ผล

การใช้งานในระบบสารบรรณ แผน 1 10 กพ.61 - ร้อยละ 70 ของ     บท.คบ.

อเิล็กทรอนิกส์ มี.ค.-61 ผู้เขา้รับฟงับรรยาย 

เขา้ใจในเนื้อหา

ผล

13 โครงการก่อสร้าง

การบริหารทรัพยากรบคุคล แผน ๑ ๒๐ ๓ ชม. ร้อยละความพึงพอใจของ บท.คส.๔

บคุลากรที่เขา้รับฟงั

ผล
การเผยแพร่งานตามระเบยีบ แผน ๑ ๑๐ ๓ ชม. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนผ่าน วศ.คส.๔
ส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วย

เกณฑ์การประเมินในระดับดี

การรับฟงัความคิดเหน็ของ

ประชาชน ผล


