
แบบฟอร์มที่ 1 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านักงานชลประทานที่ ๖ 

 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วดั 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. 

ระดับส านัก/กอง 
 

1 
การถ่ายทอดนโยบาย 
Smart Agriculture 
Curve สู่การปฏิบัต ิ

แผน 
๒ 120 1วัน/ครั้ง                        มีผู้เข้าร่วม

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๗๕ 

ผผง.ชป.๖ 
ยศ.ชป.๖ 

 

ผล 
                               

2 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการด าเนิน 
การโครงการชลประทาน
อันเนื่องมาจากพระราช 
ด าริ 

แผน 

๒ ๑๒๐ ๑วัน/ครั้ง             มีผู้เข้าร่วม
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๗๕ 

ผผง.ชป.๖ 
ยศ.ชป.๖ 

 

  ผล 
                  

ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของส านัก 

3 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
1.การเขียนหนังสือราชการ 
 

แผน 

๒ ๔๐คน     
/ครั้ง 

๑วัน/ครั้ง             ร้อยละของ
บุคลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ๗๐) 

ฝบท.ชป.๖ 
ธก.ชป.๖ 

 

  ผล                   

4 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
2.การเขียนข่าวและการ       
   ถา่ยภาพ 

แผน 

๒ ๔๐คน     
/ครั้ง 

๑วัน/ครั้ง             ร้อยละของ
บุคลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ๗๐) 

ฝบท.ชป.๖ 
ปท.ชป.๖ 

 

  ผล 
                  



 

 

 
 
 
 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วดั 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. 

ระดับส่วนแผนงาน 

๕ 
ส่วนแผนงาน 
๑. การบันทึกข้อมูลใน                       
    ระบบติดตามออนไลน์ 

แผน 

๑ ๕ ๔ ชั่วโมง             ร้อยละขอ้มูล
ในแบบ
ติดตาม
ออนไลน ์

ตป.ชป.๖  

ผล                   

๖ 
ส่วนแผนงาน 
๒. ตรวจสอบอัตราค่างาน 
    และประมาณการ 

แผน 
๑ ๓ ๔ ชั่วโมง             ร้อยละของ  

ผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 

ผง.ชป.๖  

ผล 
                  

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 
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ระดับส่วนเครื่องจักรกล 

๗ ๑.การบ ารุงรักษารถขุด 
แผน 

๑ 10 1 วัน             ร้อยละของ  
ผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 

ผคก.ชป.๖  

ผล                   

๘ ๒.การบ ารุงรักษารถยนต ์
แผน 

๑ 10 1 วัน             ร้อยละของ  
ผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 

ผคก.ชป.๖  

ผล 
                  



 

 

 
 
 
 
 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 
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ระดับส่วนวิศวกรรม 

๙. 
๑.การพิจารณาโครงการ   
   เบื้องต้น 

แผน 
๑ ๕ ๑ วัน             ร้อยละของ  

ผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 

พค.ชป.๖  

ผล                   

๑๐. 

๒.การส ารวจงาน  
   ชลประทาน แผน 

๑ ๕ ๑ วัน             ร้อยละของ  
ผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 

สป.ชป.๖  

ผล 
                  

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 
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ระดับส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา 

๑๑. 
การตรวจสภาพเขื่อนดว้ย
สายตา 

แผน 
1 7 1 วัน             ร้อยละของ 

ผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 

ปข.ชป.6  

ผล                   

๑๒. 
การตรวจสอบพื้นที่การขอ
ใช้ที่ราชพัสดุด้วยภาพถา่ย
ดาวเทียม 

แผน 
1 7 1 วัน             ร้อยละของ 

ผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 

ปบ.ชป.6  

ผล 
                  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ หมายเหตุ 
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ระดับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา/โครงการก่อสร้าง 

๑๓. 
๑.การใช้งานระบบสาร-     
   บรรณอิเล็กทรอนิกส ์

แผน 

๑ ๕ ๕ ชั่วโมง             ร้อยละของ  
ผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 

บท.คป. 
บท.คบ. 
บท.กส. 

สังกัด สชป.๖ 

 

ผล                   

๑๔. 
๒. การเปลี่ยนต าแหน่ง          
    สายงานของ        
    ลูกจา้งประจ า 

แผน 

๑ ๕ ๔ ชั่วโมง             ร้อยละของ  
ผู้เข้ารับฟัง
การบรรยาย 

บท.คป. 
บท.คบ. 
บท.กส. 

สังกัด สชป.๖ 

 

ผล 
                  


