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1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาพเขื่อนดินถม

แผน 1 2 8 ปข.ชป.9

ผล
ฝ่ายบริหารจัดการน ้าและ

บา้รุงรักษา

2 การจัดท า GIS ด้านการชลประทาน แผน 7 2 7 เดือน บน.ชป.10

ผล
คป.นครนายก
ฝ่ายวิศวกรรม

3 การบริหารจัดการการก่อสร้าง
เบื้องต้น

แผน 1 25 3 ชม. นายอธวิฒัน์
 พงษอ์้อ

ผล
ฝ่ายจัดสรรน ้าฯ

4 การบริหารจัดการน้ าเบื้องต้น แผน 1 25 3 ชม. นายอธวิฒัน์
 พงษอ์้อ

ผล

แผนผล
การ

ด้าเนินงาน

ระยะเวลาการ
ด้าเนินการ

จ้านวน
 (ครั ง)

จ้านวน
 (คน)

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิารสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส้านักงานชลประทานที่ 9

ล้าดบั หวัขอ้ ปงีบประมาณ 2560 ตวัชี วัด ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ
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แผนผล
การ

ด้าเนินงาน

ระยะเวลาการ
ด้าเนินการ

จ้านวน
 (ครั ง)

จ้านวน
 (คน)

ล้าดบั หวัขอ้ ปงีบประมาณ 2560 ตวัชี วัด ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

โครงการส่งน ้าและบา้รุงรักษา
นฤบดนิทรจินดา

5 การใช้งาน Sketup เพื่องาน
ชลประทานเบื้องต้น

แผน 6 6 6 วนั 
วนัละ 2 ชม.

3 วนั 3 วนั เข้าอบรม
สามารถใช้งาน
  Sketup 
เบื้องต้นได้

นายประวณี
ชนะชัย

ผล
6 การบริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ า

โดยใช้ ROS
แผน 6 6 ๓ วนั

วนัละ ๒ ชม.
3 วนั เข้าอบรม

สามารถใช้งาน
 ROS เพื่อ
บริหาร
จัดการน้ าใน
อ่าง

นายเสถียร
ชัย บญุมี

ผล
ส่วนแผนงาน

7 การสร้างแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 
4000 จาก Google Earth ด้วย
โปรแกรมจัดการภาพ ร่วมกับ 
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
(Geographic Information 
System) GIS

แผน 1 20 8 ชม. ร้อยละของ
บคุลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ยศ.ชป.9

ผล
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แผนผล
การ

ด้าเนินงาน

ระยะเวลาการ
ด้าเนินการ

จ้านวน
 (ครั ง)

จ้านวน
 (คน)

ล้าดบั หวัขอ้ ปงีบประมาณ 2560 ตวัชี วัด ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

8 สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 ระดับผู้ปฏบิติังาน

แผน 1 10 4 ชม. ร้อยละของ
บคุลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ผง.ชป.9 ปรับเปล่ี
ยน
ระยะเวล
าและ
ก าหนดก
ารตาม
ความ
จ าเปน็

ผล
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แผนผล
การ

ด้าเนินงาน

ระยะเวลาการ
ด้าเนินการ

จ้านวน
 (ครั ง)

จ้านวน
 (คน)

ล้าดบั หวัขอ้ ปงีบประมาณ 2560 ตวัชี วัด ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

ส่วนวิศวกรรม
9 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการพจิารณาโครงการเบื้องต้น
แผน 2 25 16 ช่ัวโมง ร้อยละของ

บคุลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 80)

พค.ชป.9

ผล
10 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการส ารวจเพื่อการออกแบบ
แผน 2 25 16 ช่ัวโมง ร้อยละของ

บคุลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 80)

อบ.ชป.9

ผล
โครงการชลประทานปราจีนบรุี 
(ฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรุง
ระบบชลประทาน)

11 การจัดการภยัพบิติั แผน 1 30 3 ชม. ร้อยละของ
บคุลากรมี
ผลทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝจน.

ผล
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แผนผล
การ

ด้าเนินงาน

ระยะเวลาการ
ด้าเนินการ

จ้านวน
 (ครั ง)

จ้านวน
 (คน)

ล้าดบั หวัขอ้ ปงีบประมาณ 2560 ตวัชี วัด ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

12 การบริหารจัดการน้ า โดยใช้
โปรแกรม R.O.S.

แผน 1 30 6 ชม. ร้อยละของ
บคุลากรมี
ผลทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝจน.

ผล
13 การค านวณปริมาณน้ าไหลลงอ่าง

เก็บน้ าโดยวธิ ีwater balance
แผน 1 30 3 ชม. ร้อยละของ

บคุลากรมี
ผลทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝจน.

ผล
14 อุทกวทิยาท่ีใช้ส าหรับการบริหาร

จัดการน้ า
แผน 1 30 4 ชม. ร้อยละของ

บคุลากรมี
ผลทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝจน.

ผล
15 การปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคาร

ชลประทาน
แผน 1 30 8 ชม. ร้อยละของ

บคุลากรมี
ผลทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ผล
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แผนผล
การ

ด้าเนินงาน

ระยะเวลาการ
ด้าเนินการ

จ้านวน
 (ครั ง)

จ้านวน
 (คน)

ล้าดบั หวัขอ้ ปงีบประมาณ 2560 ตวัชี วัด ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

16 การประสานงานกับหนว่ยงานและ
ชาวบา้นในท้องท่ี

แผน 1 30 12 ชม. ร้อยละของ
บคุลากรมี
ผลทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝจน.

ผล

โครงการส่งน ้าและบา้รุงรักษา
บางพลวง

17 การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์

แผน 1 10 6 ชม. ร้อยละของ
บคุลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 80)

บท.คบ.

ผล
18 ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมและ

สิทธปิระโยชนท่ี์ผู้ประกันตนจะ
ได้รับ

แผน 1 50 6 ชม. ร้อยละของ
บคุลากรมี
ความรู้
เกี่ยวกับ
ประกันสังคม
และสิทธิ
ประโยชน์
ผู้ประกันตน
(ร้อยละ 80)

บท.คบ.

ผล
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แผนผล
การ

ด้าเนินงาน

ระยะเวลาการ
ด้าเนินการ

จ้านวน
 (ครั ง)

จ้านวน
 (คน)

ล้าดบั หวัขอ้ ปงีบประมาณ 2560 ตวัชี วัด ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

โครงการชลประทานจันทบรุี
19 การสร้างการมีส่วนร่วม แผน 1 10 2 ชม. ผู้เข้ารับการ

สอนมีความ
เข้าใจ

จน.คป

ผล

โครงการชลประทานสระแก้ว
20 การเสริมสร้างความเข้าใจใน

หลักการชลประทาน
แผน 1 15 20  ชม. ร้อยละของ

บคุลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผคป.สระแก้ว

ผล  
โครงการชลประทานระยอง

21 การบริหารจัดการน้ า แผน 1 15 4 ชม. ร้อยละของ
บคุลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

จน.คป.ระยอง ปรับเปล่ี
ยน
ระยะเวล
าและ
ก าหนดก
ารตาม
ความ
จ าเปน็

ผล
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แผนผล
การ

ด้าเนินงาน

ระยะเวลาการ
ด้าเนินการ

จ้านวน
 (ครั ง)

จ้านวน
 (คน)

ล้าดบั หวัขอ้ ปงีบประมาณ 2560 ตวัชี วัด ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

22 เกษตรทฤษฎใีหม่ แผน 1 15 4 ชม. ร้อยละของ
บคุลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

จน.คป.ระยอง ปรับเปล่ี
ยน
ระยะเวล
าและ
ก าหนดก
ารตาม
ความ
จ าเปน็

ผล
ฝ่ายบริหารทั่วไป

23 การเสริมสร้างความรู้และทักษะ
บคุลากรในสายงานบริหารท่ัวไป 
(งานสารบรรณ และการเขียน 
Wesite เพื่อการประชาสัมพนัธ์

แผน 1 30 ๑ วนั (๖ ชม.) ร้อยละของ
บคุลากร
สามารถ
ปฏบิติังานได้
อย่างถูกต้อง

ฝบท.ชป.๙

ผล
24 การเสริมสร้างความรู้และทักษะ

บคุลากรในสายงานบริหารท่ัวไป 
(งานการเงินและบญัชี  งานพสัดุ  
และงานบริหารบคุคลและ
สวสัดิการ)

แผน 1 30 ๑ วนั (๖ ชม.) ร้อยละของ
บคุลากร
สามารถ
ปฏบิติังานได้
อย่างถูกต้อง

ฝบท.ชป.๙

ผล


