
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.

กำรถ่ำยทอด แผน 4 20 3 ชม. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรประเมิน ฝบท.ชป.7 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 1
นโยบำย Smart ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 3
Agriculture Curve

สู่กำรปฏิบัติ

ผล

กำรบริหำรจัดกำรอ่ำงเก็บน้ ำใน แผน 4 50 3 ชม. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรประเมิน ฝบท.ชป.7 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 2

สภำวะวิกฤติ ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 3

ผล

ส่วนแผนงาน

1.กำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรข้อ แผน 2 3 3 ชม. ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ผผง.ชป.7 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี4

ร้องเรียน ควำมเข้ำใจในระบบกำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียน

ผล

2.กำรใช้งำนระบบติดตำมผลกำร แผน 2 3 3 ชม. ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำม ผผง.ชป.7 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 1

ปฏิบัติงำน และกำรใช้งบประมำณ รู้ควำมเข้ำใจในระบบติดตำมผลงำน ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 2

(ระบบติดตำมแบบ Online) แบบ online

ผล

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิารจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านัก/กอง
ส านักงานชลประทานที่ 7

ล ำดับ หัวข้อ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ระดบัส านัก/กอง

1

2

ระดบัส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของส านัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ

3



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.
ล ำดับ หัวข้อ

ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ส่วนวิศวกรรม

1.กำรแปลควำมหมำยผลส ำรวจด้ำน แผน 3 15 3 ชม. ร้อยละของผู้ประเมินในระดับดี ผวศ.ชป.7 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 1

ปฐพีและธรณีวิทยำและกำรน ำไป

ใช้ประโยชน์ในงำนชลประทำน

ผล

2.กำรพิจำรณำและออกแบบสถำนี แผน 5 10 8 ชม. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำผ่ำน ผวศ.ชป.7 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 1

สูบน้ ำ โครงกำรชลประทำนขนำด เกณฑ์ประเมินในระดับดี

เล็ก เบื้องต้น
ผล

ส่วนบรหิารจัดการน  าและบ ารงุรกัษา

1.กำรประยุกต์ใช้แผนท่ีกรมอุตุนิยม แผน 1 20 1 วัน ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ผจบ.ชป.7 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 5

วิทยำกับงำนชลประทำน ควำมเข้ำใจกับกำรใช้แผนท่ี

ผล

2.กำรส ำรวจงำนอำคำรชลประทำน แผน 2 20 2 วัน ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมต้องท ำ ผจบ.ชป.7 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 2

โดยวิธีกำร Walk through ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำร

Walkthrough

ผล

ส่วนเครื่องจักรกล

1. เคร่ืองผลักดันน้ ำระบบเคร่ือง แผน 2 15 7 ช่ัวโมง ร้อยละของผู้ร่วมอบรมมีควำมรู้ ผคก.ชป.7 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 3

ควำมเข้ำใจในหลักกำร ระบบเคร่ือง

ผลักดันน้ ำ และวิธบ ำรุงรักษำของ

เคร่ืองผลักดันน้ ำ

4
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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.
ล ำดับ หัวข้อ

ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ผล

2.เคร่ืองกว้ำนบำนระบำย แผน 2 20 7 ช่ัวโมง ร้อยละผู้ร่วมอบรมเข้ำใจในหลักกำร ผคก.ชป.7 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 3
ท ำงำน กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองกว้ำนบำนระบำยน้ ำ

ผล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.กำรจัดท ำรำยงำนควำมต้องกำร แผน 1 25 8 ช่ัวโมง ร้อยละของบุคลำกรมีผลกำรทดสอบ ฝบท.ชป.7  -

พัสดุ ผ่ำนเกณฑ์ (ร้อยละ 70)

ผล

2.กำรเดินทำงไปรำชกำร แผน 1 50 3 ชม. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรทดสอบ ฝบท.ชป.7  -

ผล

โครงการชลประทานอุบลราชธานี

1.กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในเขื่อน แผน 1 10 1 วัน ร้อยละผู้ผ่ำนกำรทดสอบหลังกำร ผคป.อุบลฯ ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 2

ล ำโดมใหญ่ ให้ควำมรู้

ผล

2.กำรเร่งผันน้ ำโดยใช้เคร่ืองผลักดัน แผน 1 10 1 วัน ร้อยละผู้ผ่ำนกำรทดสอบหลังกำร ผคป.อุบลฯ ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ท่ี 3

น้ ำโครงกำรชลประทำนอุบลรำชธำนี ให้ควำมรู้

ผล
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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.
ล ำดับ หัวข้อ

ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

โครงการชลประทานอ านาจเจริญ

1.บทเรียนน้ ำท่วม 2017 กรณีพนัง แผน 1 20 1 วัน 1.ร้อยละผู้เข้ำรับกำรสอนมีควำมเข้ำ ผคป.อ ำนำจ ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3

ล ำเซบำย A ใจข้อมูลและสถำนกำรน้ ำดีขึ้น

ผล

2.บทบำทหน้ำท่ีกำรใช้และบ ำรุง แผน 1 10 1 วัน 1.ร้อยละของู้เข้ำรับกำรสอนมีควำมรู้ ผคป.อ ำนำจ ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5

รักษำเคร่ืองสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้งำนสถำนี

สูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น

ผล

โครงการชลประทานยโสธร

1.รำยงำนกำรศึกษำแผนบรรเทำ แผน 5 100 1 วัน ร้อยละผู้ผ่ำนกำรทดสอบหลังกำร ผคป.ยโสธร ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3

ปัญหำน้ ำท่วมและน้ ำแล้งในพื้นท่ี ให้ควำมรู้

เส่ียงภัย : ศึกษำน้ ำท่วมในเขตอ ำเภอ

ป่ำต้ิว

ผล

2.กำรระบำยน้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำ แผน 3 60 1 วัน ร้อยละผู้ผ่ำนกำรทดสอบหลังกำร ผคป.ยโสธร ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2

ขนำดกลำง ให้ควำมรู้

ผล

โครงการชลประทานมุกดาหาร

1. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ แผน 2 20 1 วัน ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ผคป.มุกดำหำร ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3

จังหวัดมุกดำหำร ปี 2560 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ จ.มุกดำหำร

เข้ำใจในกำรป้องกัน และแก้ไข

ปัญหำอุทกภัย และน้ ำแล้ง

ผล

9

10

11



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.
ล ำดับ หัวข้อ

ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

2.หลักกำรในกำรจัดต้ัง/ฟื้นฟู แผน 2 20 1 วัน ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ผคป.มุกดำหำร ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4

และพัฒนำองค์กรผู้ใช้น้ ำ ควำมเข้ำใจในหลักกำร และ วิธีกำร

ชลประทำน บริหำรจัดกำรองค์กรผู้ใช้น้ ำ

ผล

โครงการชลประทานนครพนม

1.กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของจังหวัด แผน 5 10 1 วัน ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ผคป.นครพนม ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3

นครพนม ปี 2560 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ จ.นครพนม

เข้ำใจในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำ

อุทกภัย และภัยแล้ง

ผล

2.กำรจัดท ำประมำณกำรและรำคำ แผน 6 10 1 วัน ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ผคป.นครพนม ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3

กลำง ควำมเข้ำใจในหลักกำรและวิธีกำร

จัดท ำประมำณกำรและรำคำกลำง

ผล

โครงการสง่น  าและบ ารุงรักษาโดมน้อย

1.กำรถ่ำยทอดนโยบำย Smart แผน 1 40 3 ช่ัวโมง ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร ผคบ.โดมน้อย ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5

Agriculture Curve สู่กำรปฏิบัติ ประเมินร้อยละ 80

(ส ำหรับ จนท.โครงกำรฯโดมน้อย)

ผล
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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.
ล ำดับ หัวข้อ

ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

2.กำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ แผน 1 30 6 ช่ัวโมง ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำร ผคบ.โดมน้อย ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5

เร่ือง กำรบริหำรจัดกำรชลประทำน ประเมินร้อยละ 80

โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (ส ำหรับ

พนักงำนส่งน้ ำโครงกำรฯโดมน้อย

ผล

โครงการส่งน  าและบ ารงุรกัษาน  าก่ า

1. สรุปบทเรียนน้ ำท่วมโครงกำร แผน 1 10 1 วัน ร้อยละของผู้เข้ำรับฟังบรรยำยเข้ำใจ ผคบ.น้ ำก่ ำ ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2

ส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำน้ ำก่ ำ ในเนื้อหำ

ผล

2.กำรค ำนวณเส้นโค้งปริมำณน้ ำ แผน 2 20 1 วัน ร้อยละของผู้เข้ำรับฟังบรรยำย ผคบ.น้ ำก่ ำ ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2

Rating Curve สำมำรถเขียนโค้งปริมำณน้ ำได้

ผล

โครงการบ ารุงรักษาชลีา่งและเซบายลา่ง

1.กำรบริหำรจัดกำรน้ ำเตรียมรับมือ แผน 2 25 1 วัน ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรทดสอบ ผคบ.ชีล่ำงฯ ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3

อุทกภัย

ผล

2.กำรเปิด-ปิดบำนประตูระบำยน้ ำ แผน 2 25 1 วัน ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรทดสอบ ผคบ.ชีล่ำงฯ ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3

ชนิด radian gate

ผล
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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.
ล ำดับ หัวข้อ

ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

โครงการก่อสรา้ง

1.กำรด ำเนินกำรประชุมกำรมีส่วน แผน 1 10 6 ชม. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรม ผคส.7 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4

ร่วมในโครงกำรก่อสร้ำง

ผล

2.กำรคล่ีคลำยควำมขัดแย้งด้วย แผน 1 10 6 ชม. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรม ผคส.7 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4

สันติวิธี (กรณีงำนก่อสร้ำง)

ผล
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