
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ของส านัก/กอง 
ส านักกฎหมายและที่ดิน 

ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ หมาย

เหต ุ
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 (๒ หัวข้อ)  

1 การถ่ายทอด
นโยบาย  
Smart 
Agriculture 
Curve  
สู่การปฏิบัติ 

แผน 1 ๔๐ ธ.ค. ๖๐ 
-  

ม.ค. ๖๑  

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

คณะท างาน
จัดการ
ความรู้ 
สมด. 

 

 

ผล                                

2 การเวนคืนที่ดิน
เพ่ือการ
ชลประทาน 

แผน 1 ๔๐ ธ.ค. ๖๐ 
-  

มี.ค. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผนต.มด.  
ผจด.๑-๔ 

มด. 

 

  ผล                   

ฝ่ายบริหารทั่วไป (๒ หัวข้อ) 

3 เทคนิคการ
น าเสนอด้วย
โปรแกรม 
PowerPoint 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผน 1 ๒๐ พ.ย. ๖๐ 
-  

เม.ย. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ฝบท.มด.  

 ผล                   

4 การจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ช ารุด 
 
 

แผน ๑ ๒๐ ธ.ค. ๖๐ 
-  

ก.พ. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ฝบท.มด.  

  
ผล 
 

                  

แบบฟอร์มที่ ๑ 



ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ หมาย

เหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วนนิติการ (๒ หัวข้อ) 

5 การขอออก 
พระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณท่ีที่จะ
เวนคืน 

แผน ๑ ๒0 ก.พ. ๖๑  
–  

มี.ค. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผนต.มด.  

  ผล                   

๖ สาระส าคัญ
เกี่ยวกับการบริหาร
สัญญา ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผน ๑ ๒๐ ก.พ. ๖๑  
–  

มี.ค. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผนต.มด.  

 ผล                   

ส่วนสอบสวนและคดี (๔ หัวข้อ) 

๗ แนวทางการสอบ
ข้อเท็จจริง กรณี
อุบัติเหตุ 

แผน ๑ ๑๒ ก.พ. ๖๑  
–  

มี.ค. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผสค.มด.  

  ผล                   

๘ แนวทางการสอบ
ข้อเท็จจริง กรณี
ทรัพย์สินเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ 

แผน ๑ ๑๒ ก.พ. ๖๑  
–  

มี.ค. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผสค..มด.  

  ผล                   



ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ หมาย

เหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ ขั้นตอนในการ
บังคับคดีบุกรุก 

แผน ๑ ๓๐ ก.พ. ๖๑  
–  

มี.ค. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผสค.มด.  

  ผล                   

๑๐ ลักษณะของ
สัญญาทาง
ปกครอง 

แผน ๑ ๓๐ ก.พ. ๖๑  
–  

มี.ค. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผสค..มด.  

  ผล                   

ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (๒ หัวข้อ) 

๑๑ การบริหาร
แผนงาน
งบประมาณ 
ค่าท่ีดิน 

แผน ๑ ๗ พ.ย. ๖๐ 
-  

มิ.ย. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผกส.มด.  

  ผล                   

๑๒ การตรวจสอบ
และประสานการ
ขอใช้ที่ดินของรัฐ 

แผน ๑ ๔ พ.ย. ๖๐ 
-  

เม.ย. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผกส.มด.  

  ผล                   

ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ (๒ หัวข้อ) 

๑๓ การแสวงหา 
ความจริง 
ในการก าหนด 
ค่าทดแทนที่ดิน 

แผน 2 ๔๐ ก.พ. ๖๑  
- 

มี.ค. ๖๑  

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ ๖๐) 

ผจด.๑
มด. 

 

  ผล                   



ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ หมาย

เหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๔ การก าหนดราคา
เบื้องต้นของ
อสังหาริมทรัพย์ที่
จะต้องเวนคืน
และจ านวนเงินค่า
ทดแทนให้แล้ว
เสร็จ ตามมาตรา 
๙ วรรคสี่และ
วรรคห้า พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ 

แผน 2 ๔๐ เม.ย. ๖๑ 
- 

พ.ค. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ ๖๐) 

ผจด.๑
มด. 

 

  ผล                   

ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ (๒ หัวข้อ) 

๑5 ประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้าน
จัดหาที่ดิน 
กรณีศึกษา
โครงการเขื่อน
ราษีไศล 

แผน ๑ 30 พ.ย. ๖๐ 
- 

เม.ย. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผจด.๒
มด. 

 

 ผล                   

๑๖ คณะกรรมการ
สืบเสาะราคาค่า
ทดแทนทรัพย์สิน 
กรณีศึกษา 
โครงการเขื่อน 
หัวนาฐ 

แผน ๑ 30 ม.ค. ๖๑ 
- 

พ.ค. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผจด.๒
มด. 

 

 ผล                   



ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ หมาย

เหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ (๒ หัวข้อ) 

๑๗ การต่อแผนที่  
ร.ว. ๔๓ ก.  
โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

แผน ๑ 30 ม.ค. ๖๑ 
- 

มิ.ย. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผจด.๓
มด. 

 

  ผล                   

๑๘ แนวทางการ 
จัดประชุม
คณะกรรมการ
จัดซื้อและก าหนด 
ค่าทดแทน
ทรัพย์สินเพื่อการ
ชลประทาน  
ตามค าสั่ง
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
ที่ ๔๒๙/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๑ พ.ค. 
๒๕๖๐ 

แผน ๑ 30 ม.ค. ๖๑ 
- 

พ.ค. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผจด.๓
มด. 

 

  ผล                   

ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ (๒ หัวข้อ) 

๑๙ การจัดหาที่ดิน
อพยพ 

แผน ๑ 30 พ.ย. ๖๐ 
-  

เม.ย. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผจด.๔
มด. 

 

  ผล                   



ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนนิงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วดั ผูร้ับผดิชอบ หมาย

เหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒๐ การหาราคาที่ซื้อ
ขายกันตามปกติ
ในท้องตลาดของ
อสังหาริมทรัพย์ 

แผน ๑ 30 พ.ย. ๖๐ 
-  

เม.ย. ๖๑ 

            ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70) 

ผจด.๔
มด. 

 

 


