
แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (คน) กำรด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผน 1
เจ้ำหนำ้ที่
กองพัสดุ 
จ ำนวน 
100 คน

2 ชม.

จ ำนวนผู้เขำ้รับฟังกำรถำ่ยทอดไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำย

ผล

แผน
เจ้ำหนำ้ที่
กองพัสดุ 
จ ำนวน 
100 คน

2 ชม.

จ ำนวนผู้เขำ้รับฟังกำรบรรยำย        ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนของ
กลุ่มเป้ำหมำย

ผล

แบบฟอร์มแผนปฏบิติักำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหนว่ยงำน (Unit School) ของส ำนกั/กอง
แบบฟอร์มท่ี 1

ระดับส ำนกั/กอง

ส ำนกั/กอง.........พัสดุ..................................

กำรถ่ำยทอดนโยบำย Smart 
Agriculture Curve สู่กำร
ปฏบิติั

1

2 หลักกำรเขียนหนงัสือรำชกำร
ของกรมชลประทำน

หวัข้อล ำดับ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (คน) กำรด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หวัข้อล ำดับ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด

แผน 1 8 1 ชม.
ร้อยละของกำรแจง้เวียนหนังสือในระบบ
หนังสือเวียนถกูต้อง ภำยในเวลำที่
ก ำหนดเวลำ

ผล

แผน 1 3 2 ชม.
จ ำนวนผู้เขำ้เรียนจริงต้องไม่ต่ ำกว่ำจ ำนวน
ผู้เขำ้เรียนตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้

ผล

แผน 1 10 1 ช่ัวโมง
จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 บันทึกขอ้มูลในระบบจดัซ้ือจดั
จำ้งภำครัฐได้อยำ่งถกูต้อง

ผล

แผน 1 10 1 ช่ัวโมง
จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 บันทึกขอ้มูลในระบบจดัซ้ือจดั
จำ้งภำครัฐได้อยำ่งถกูต้อง

ผล

ระดับส่วน/ฝ่ำยบริหำรท่ัวไปของส ำนกั/กอง/กลุ่ม/โครงกำร
        ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป

        ส่วนพัฒนำระบบพัสดุ

1. กำรแจ้งเวียนหนงัสือใน
ระบบหนงัสือเวียน กองพัสดุ

2. กำรจัดท ำ PO และตรวจ
รับพัสดุในระบบ GFMIS

3

4 1. กำรจัดท ำและเผยแพร่
แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในระบบ
จัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐ(e-GP) 
(ตำมมำตรำ 11)

2. กำรซ้ือหรือจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง(กรณีตำมมำตรำ
 56(2)(ข))



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (คน) กำรด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หวัข้อล ำดับ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด

แผน 2 6 2 ชม.
แบบสอบถำม  จำกผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม

ผล

แผน 1 6 2 ชม.
แบบสอบถำม  จำกผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม

ผล

แผน 2 16
7 ชม. 
(คร้ังละ

3.5 ชม.)

จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 บันทึกขอ้มูลในระบบจดัซ้ือจดั
จำ้งภำครัฐได้อยำ่งถกูต้อง

ผล

แผน 2 16
7 ชม. 
(คร้ังละ

3.5 ชม.)

จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 บันทึกขอ้มูลในระบบจดัซ้ือจดั
จำ้งภำครัฐได้อยำ่งถกูต้อง

ผล

2. ขออนมุัติแก้ไขสัญญำงำน
จ้ำงติดต้ัง/ปรับปรุงระบบโทร
มำตร

        ส่วนจัดหำพัสดุ

        ส่วนสัญญำพัสดุ

5 1. งำนจ้ำงท่ีปรึกษำ

2. กำรใช้รหสัเจ้ำหนำ้ท่ีพัสดุ

6 1. กำรขออนมุัติ งด ลด 
ค่ำปรับ หรือขยำยอำยุสัญญำ 
จำกเหตุอุทกภยั



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
กำรด ำเนินงำน (คร้ัง) (คน) กำรด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หวัข้อล ำดับ
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด

ส่วนตรวจสอบและคลังพัสดุ

แผน 3 15 3 ช.ม.
กำรปฏิบัติงำนพัสดุทีถ่กูต้อง

ผล

แผน 3 15 3 ช.ม.
กำรปฏิบัติงำนพัสดุทีถ่กูต้อง

ผล

แผน 3 10 3 ชม.
จ ำนวนผู้เขำ้เรียนจริงต้องไม่ต่ ำกว่ำจ ำนวน
ผู้เขำ้เรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้

ผล

แผน 3 10 3 ชม.
จ ำนวนผู้เขำ้เรียนจริงต้องไม่ต่ ำกว่ำจ ำนวน
ผู้เขำ้เรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้

ผล

7 1. กำรตรวจสอบกำรขึ้น
ทะเบยีน

2. กำรตรวจสอบรำยงำน
ประจ ำปคีรุภณัฑ์

8 1. ควำมรู้เบือ้งต้นกำร
ปฏบิติังำนในระบบ GFMIS

2. กำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบติั
เบือ้งต้นในกำรจ้ำงก่อสร้ำง 
"งำนก่อสร้ำงชลประทำน" 
"หลักเกณฑ์ใหม่"

        ส่วนบริหำรสินทรัพย์



ฝบท.พด.

ฝบท.พด.

แบบฟอร์มแผนปฏบิติักำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหนว่ยงำน (Unit School) ของส ำนกั/กอง
แบบฟอร์มท่ี 1

ระดับส ำนกั/กอง

ส ำนกั/กอง.........พัสดุ..................................

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ



ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ฝบท.พด.

ฝบท.พด.

ผพพ.พด.

ผพพ.พด.

ระดับส่วน/ฝ่ำยบริหำรท่ัวไปของส ำนกั/กอง/กลุ่ม/โครงกำร
        ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป

        ส่วนพัฒนำระบบพัสดุ



ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ผจพ.พด.

ผจพ.พด.

ผสพ.พด.

ผสพ.พด.

        ส่วนจัดหำพัสดุ

        ส่วนสัญญำพัสดุ



ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ผตค.พด.

ผตค.พด.

ผบส.พด.

ผบส.พด.

        ส่วนบริหำรสินทรัพย์


