
แบบฟอร์มที่ 1 

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) 
ส านักงานชลประทานที่ 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

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 
Smart Agricultural 
Curve 

แผน 5 30 
2 ชม.   
ต่อครั้ง 

                       ร้อยละ 70
ของผู้เรียน
ผ่านการ
ประเมิน 

ผู้บริหาร
ส านักงาน
ชลปะทาน

ที่ 14 

 

ผล                                

2 
การบริหารจัดการน้ า
ในภาวะวิกฤต 

แผน 2 85 
รวม       
3 วัน 

            ร้อยละ 70
ของผู้เรียน
ผ่านการ
ประเมิน 

บน.ชป14  

 

  ผล 
                  



แบบฟอร์มที่ 1 
 

 

 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

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. 

ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของส านัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ 

3. 

ส่วนวิศวกรรม 
1. การพิจารณา
โครงการเบื้องต้น 
 

แผน 1 50 3 ชม. 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

พค.ชป.
14 

 

2. การปรับปรุงฐาน
ราก   เขื่อนในเขต
พ้ืนที่ สชป.14 

แผน 1 20 3 ชม. 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

ปธ.ชป.14 

 

  ผล    
             

 
 

4. 

ส่วนแผนงาน 
1. หลักการจัดการ
เรื่องข้อร้องเรียน 
 

แผน 1 30 3 ชม. 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

ยศ.ชป.14 

 

2. การจัดท า
รายละเอียดรูปเล่ม
ประมาณการ 

 
แผน 

 
1 

 
30 

 
3 ชม. 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผล
การทดสอบ
ผ่านเกณฑ์

(ร้อยละ 70) 

 
ผง.ชป.14 

 

  ผล    
             

 
 



แบบฟอร์มที่ 1 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 
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ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของส านัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ 

5. 

ส่วนบริหารจัดการน้ า
ละบ ารุงรักษา 
1. อุตุนิยมวิทยา
เบื้องต้นเพ่ือการ
พยากรณ์อากาศ 
 

แผน 8 12 
2 ชม.   
ต่อครั้ง. 

            
 
 
ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

ปน.ชป.
14 

 

2. การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

แผน 8 12 
2 ชม.   
ต่อครั้ง. 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

บน.ชป.
14 

 

  ผล                   

6. 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ 

แผน 1 30 3 ชม. 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

บส.ชป.14 

 

2. ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

แผน 1 30 6 ชม. 

            
ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

พด.ชป.14 

 

  ผล                   



แบบฟอร์มที่ 1 
 

 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 
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ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของส านัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ 

7. 

ส่วนเครื่องจักรกล 
1. โครงการตรวจซ่อม
ประตูระบายน้ าเครื่อง
กว้านบานระบาย 

แผน 1 10 1 วัน 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

ผคก.ชป.
14 

 

2. โครงการขอและ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ า 

แผน 1 10 1 วัน 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

ผคก.ชป.
14 

 

  ผล                   

8. 

โครงการชลประทาน
เพชรบุรี 
1. การบริหารจัดการ
น้ าแปลงใหญ่หนอง
เตียน 

แผน 2 50 
3 ชม.   
ต่อครั้ง 

            
ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 80) 

จน.คป.
เพชรบุรี 

 

2. การปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาระบบ
ชลประทานอ่างเก็บน้ า
ขนาดกลาง จ านวน 11 
แห่ง และขนาดเล็ก
พระราชด าริ จ านวน 23 
แห่ง 

แผน 2 50 
3 ชม.   
ต่อครั้ง 

            
ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 80) 

จน.คป.
เพชรบุรี 

 

  ผล                   



แบบฟอร์มที่ 1 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 
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ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของส านัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ 

9. 

โครงการชลประทาน
ประจวบคีรีขันธ์ 
1. การบริหารจัดการน้ า
ในอ่างเก็บขนาดกลาง
และขนาดเล็ก 

แผน 1 50 3 ชม. 

            
ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

จน.คป. 
ประจวบฯ 

 

2. การจดัท าราคากลาง แผน 1 10 3 ชม. 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

วศ.ชป. 
ประจวบฯ 

 

  ผล                   

10. 

โครงการชลประทาน
ชุมพร 
1. การส่งมอบงาน
โครงการขนาดเล็กและ
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
ให้แกอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

แผน 1 15 2 ชม. 

             
 
 
ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

วศ.คป.
ชุมพร 

 

2. MIND MAP แสดง
ความสัมพันธ์ของหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างฝ่าย/งานต่างๆ
ของโครงการชลประทาน 

แผน 1 25 2 ชม. 

            
ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

บท.คป.
ชุมพร 

 

  ผล                   



แบบฟอร์มที่ 1 
 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 
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ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของส านัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ 

11. 

โครงการชลประทาน
ระนอง 
1. การบริหารจัดการ
น้ าในช่วงอุทกภัยของ
อ่างเก็บน้ าคลองหาด
ส้มแป้น 

แผน 1 50 3 ชม. 

            

ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

จน.คป.
ระนอง 

 

2. การพัฒนาแหล่ง
น้ าในพื้นท่ีเกษตร
แปลงใหญ่ จังหวัด
ระนอง 

แผน 1 30 3 ชม. 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

วศ.คป.
ระนอง 

 

  ผล    
             

 
 

12. 

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาเพชรบุรี 
1. การบริหารจัดการ
น้ าของเขื่อนแก่ง
กระจาน 

แผน 1 20 1 วัน 

            
ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 80) 

จน.คบ.   
สบ.คบ.4 

 

2. การมีส่วนร่วมของ
ผู้ใช้น้ าทุกภาคส่วน 

แผน 1 20 1 วัน 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 80) 

จน.คบ.  
สบ.คบ.2 

 

  ผล    
             

 
 



แบบฟอร์มที่ 1 
 

 

ล าดับ หัวข้อ แผน/ผล 
การด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 
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ระดับส่วน/ฝ่ายบริหารทั่วไปของส านัก/กอง/กลุ่ม/โครงการ 

13. 

โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาปราณบุรี 
1. การบริหารจัดการ
น้ าภาคอุปโภคบริโภค
ส าหรับสระประปา
หมู่บ้าน 

แผน 1 50 3 ชม. 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

จน.คป. 
ปราณบุรี 

 

2. การจัดท าประมาณ
การ สนับสนุนแหล่ง
น้ าเพื่อผลิตประปา
(แก้มลิง) ค่ายธนะรัชต์ 

แผน 1 50 3 ชม. 

            ร้อยละของ
บุคลากรม ี
ผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์  
(ร้อยละ 70) 

วศ.คป. 
ปราณบุรี 

 

  ผล                   

14. 

โครงการก่อสร้าง 
1. การจัดท าราคากลาง 
Electronic งานจ้างเหมา
ก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก 

แผน 1 10 3 ชม. 

            จัดท ารายการ
ค านวณราคา
กลางและ
เสนออนุมัติได้ 
(คนละ 1 
โครงการ) 

วศ.คส.14 

 

2. การจัดท ารายงาน
การพิจารณาความ
เหมาะสมโครงการ 

แผน 1 10 3 ชม. 

            รายงานผล
การด าเนินงาน
ตามนโยบาย
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์) 

วศ.คส.14 

 

  ผล                   


