แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระดับสำนัก/กอง
1 การถ่ายทอด
นโยบาย Smart
Agriculture
Curve สู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

90

1 ชม.

จานวนผู้เข้าร่วม
รับฟังนโยบาย
Smart
Agriculture
Curve ประกอบ
ด้วยส่วน/ฝ่าย
และโครงการ

ผส.จด.

1

90

7 ชม.

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนต้องผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินผลใน
ระดับดี

ผส.จด.

แผน

ผล
2 แนวทางการ
ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
พ.ศ.2560

แผน

ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร 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/ฝ่ำยบริหำรทั่วไปของสำนัก/กอง/กลุ่ม/โครงกำร
3 ฝ่ายบริหารทั่วไป
1
15
1.หลักการเขียน
แผน
หนังสือราชการ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ฝบท.จด.

ผล
2.หลักการเขียน
รายงานการประชุม

1

15

2 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรที่มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ฝบท.จด.

1

7

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
งานประจาได้

ผวศ.จด.

12

5

14 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
งานประจาได้

ผวศ.จด.

แผน
ผล

4 ส่วนวิศวกรรม
1.การจัดทา
รายการคานวณ
คานวณค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การจัดทาฐาน
ข้อมูลโครงการ
จัดรูปที่ดินและจัด
ระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม

แผน

ผล

แผน

ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

5 ส่วนกฎหมาย
จัดรูปที่ดิน
1.ขั้นตอนการ
ดาเนินการจัดทา
ประกาศเขตสารวจ
การจัดรูป
ที่ดิน
2.ขั้นตอนการ
ดาเนินการจัดทา
ประกาศเขต
สารวจการจัด
ระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
6 ส่วนติดตามและ
ประเมินผล
1.การประเมินผล

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

7

1 ชม.

ร้อยละบุคลากรที่
สามารถดาเนินการ
จัดทาประกาศได้

ผกท.จด

1

7

1 ชม

ร้อยละบุคลากรที่
สามารถดาเนินการ
จัดทาประกาศได้

ผกท.จด

1

8

40 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรที่มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผตป.จด.

1

8

5 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรที่มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผตป.จด.

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล
2.กระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในงานจัดรูปที่ดิน

แผน
ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

7 ส่วนกองทุนจัดรูป
ที่ดิน
1.การจัดเก็บค่าคืน
ทุนงานจัดรูปที่ดิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

30

1.5 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรที่มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผกท.จด.

1

30

1.5 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรที่มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผกท.จด.

1

8

4 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรที่มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.1

8

10

11 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรที่มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.1

แผน
ผล

2.การจัดเก็บค่า
คืนทุนงานจัด
ระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม

แผน
ผล

8 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 1
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.ทิศทางการ
บริหารพัสดุปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561

แผน

ผล

แผน

ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

9 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 2
1.การจัดทารายการ
คานวณชาร่ะ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การก่อสร้างงาน
จัดรูปที่ดิน (ขอบเขต
การทางาน การวาง
แผน การพิจารณา
พื้นที่ที่เหมาะสม
10 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 3
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การก่อสร้างงาน
จัดรูปที่ดิน (ขอบเขต
การทางาน การวาง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

3

10

3 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.2

3

10

3 ชม.

เข้าใจการก่อสร้าง
งานจัดรูปที่ดิน

ผจจ.2

3

3

3 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับ
งานประจาได้

ผจจ.3

3

3

3 ชม.

เข้าใจการก่อสร้าง
งานจัดรูปที่ดิน

ผจจ.3

แผน

ผล

แผน
ผล

แผน

ผล

แผน

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

แผน การ
พิจารณา
พืน
้ ทีท
่ ี่
11 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 4
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมเอกสาร
เบื้องต้นในการทา
นิติกรรมในเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน
จังหวัดพิษณุโลก
12 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 5
1.การจัดทา
รายการคานวณ
ชาระค่าใช้จ่าย

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ผล
1

10

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.4

6

40

3.30 ชม.

ร้อยละ 80 ของผู้
เรียนรู้มีความเข้าใจ
ในเรื่องการแบ่งแยก
และแก้ไขแปลง

ผจจ.4

1

7

4 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรมีผล
การทดสอบผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 70)

ผจจ.5

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.หลักการเขียน
หนังสือราชการ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ผล
1

9

3 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรมีผล
การทดสอบผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 70)

ผจจ.5

1

5

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.6

5

5

10 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.6

แผน

ผล
13 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 6
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบบน้า
เพื่อ
เกษตรกรรม
2การสอนงานโดย
เพื่อนร่วมงาน

แผน

ผล

แผน
ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

14 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 7
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การจัดทาแผนที่
งานจัดระบบเพื่อ
เกษตรโปรแกรม
Q-Gis
15 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 8
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

5

4 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.7

1

5

4 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.7

1

10

3 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.8

แผน

ผล

แผน
ผล

แผน

ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ
2.การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธกี ารประกวด
ราคา (e-bidding)
พ.ศ.2560

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

10

7 ชม

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.8

1

5

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.9

1

7

2 ชม.

ร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่
มีความเข้าใจการ
กาหนดราคากลาง

ผจจ.9

1

10

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.10

แผน

ผล
16 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 9
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การกาหนดราคา
กลาง

แผน

ผล

แผน
ผล

17 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 10
1.การจัดทารายการ

แผน

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ
คานวณ
ชาระ
ค่าใชจ่้ าย
งาน
จัดระบบน้ า
เพือ
่
2.หลักการขอตั้ง
งบประมาณ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ผล

1

10

2 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรมีผล
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.10

3

6

9 ชม.

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าใจ 90 %

ผจจ.11

4

5

12 ชม.

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าใจ 90 %

ผจจ.11

แผน

ผล
18 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 11
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การให้บริการใน
การแบ่งแยกที่ดิน
ในเขตจัดรูปที่ดิน

แผน

ผล

แผน
ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

19 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 12
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.ขั้นตอนในการให้
บริการเกี่ยวกับการ
ทานิติกรรมต่างๆ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

5

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.12

1

15

2 ชม.

ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการให้
บริการ

ผจจ.12

1

5

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.13

3

11

6 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 70)

ผจจ.13

แผน

ผล

แผน
ผล

20 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 13
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้า

แผน

ผล

แผน
ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

21 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 14
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

4

3 ชม.

ผู้เข้ารับการเรียน
เข้าใจและ
สามารถถ่ายการ
คานวณชาระค่า
ใช้จ่ายงานจัด
ระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมได้

ผจจ.14

1

4

3 ชม.

ผู้เข้ารับการเรียน
เข้าใจและ
สามารถประชา
สัมพันธ์งานจัดรูป
ที่ดินและจัดระบบ
น้าเพื่อเกษตรกรรม
ได้

ผจจ.14

แผน

ผล
2.การประชาสัมพันธ์
งานจัดรูปที่ดินและ
จัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมแบบมี
ส่วนร่วม

แผน

ผล
22 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 15
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม

1
แผน

ผล

5 2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ ผจจ.15
กับงานประจาได้

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ
2.การใช้งานระบบ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
(ระบบติดตามงาน
แบบ Online)

23 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 16
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม

2.การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุพ.ศ.2560

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

7

7 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 70)

ผจจ.15

5

7

36 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.16

5

7

36 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.16

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

24 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 17
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.ขั้นตอนการทาราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาเร็จรูป (U-Sahpe)
25 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 18
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

2 ชม.

10

6 ชม.

แผน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.17

ผล

แผน

ผจจ.17

ผล
1
แผน

ผล

10

8 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.18

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ
2.ความรูพ้ ื้นฐานใน
การเขียนหนังสือ
ราชการ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

10

12 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.18

1

10

4 ชม.

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม

ผจจ.19

1

10

2 ชม.

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม

ผจจ.19

1

13

2 ขม.

ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.20

แผน

ผล
26 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 19
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.ระบบติดตาม
ออนไลน์

แผน

ผล

แผน
ผล

27 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
กษตรกรรมที่ 20
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม

แผน

ผล

หมำยเหตุ

27 สานักงานจัดรูปที่ดิน
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
และจัดระบบน้าเพื่อ
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
กษตรกรรมที่ 20
1.การจัดทารายการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
ลำดับ คานวณชหัาระ
วข้อ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
ผล
เกษตรกรรม
2.กฎหมายและ
ระเบียบสาหรับงาน
จัดรูปที่ดินและจัด
ระบบน้าเพื่อเกษตร
กรรม
28 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 21
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การจัดทาผัง
แปลงที่ดินในเขต
จัดรูปที่ดินในระบบ
ดิจิตอล
ด้วยโปรแกรม
AdtoCad
29 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ

แบบฟอร์มที่ 1

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

10

3 ชม.

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้รับการ
อบรม

ผจจ.20

1

5

2 ชม.

สามารถนาความรู้
ไปปฏิบัติกับงาน
ประจาได้

ผจจ.21

10

7

10 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 70)

ผจจ.21

1

6

1 วัน

ความเข้าใจใน
รายการคานวณ

ผจจ.22

แผน
ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
แผน/ผล

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
6 กำรด1ำเนิวันนกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความเข้าใจใน
(คน)
รายการคานวณ

หัวข้อ
29 สานักงานจัดรูปที่ดิน กำรดำเนินงำน (ครั1้ง)
และจัดระบบน้าเพื่อ
แผน
เกษตรกรรมที่ 22
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
ผล
เกษตรกรรม

ลำดับ

2.ความรูเ้ บี้องต้น
ในการส่งทดสอบ
สาหรับข้าราชการ
และพนักงานราชการ
บรรจุใหม่
30 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 23
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระค่าใข้
จ่ายงานจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรม
2.การผลิตและ
การใช้งานจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง
แสง

ผู้รับผิดชอบ

ผจจ.22

1

6

1 วัน

ผลการทดสอบหลัง
จบการเรียนรู้

ผจจ.22

1

5

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.23

3

20

5 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.23

แผน
ผล
แผน

ผล

แผน
ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

31 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 24
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การบันทึกข้อมูล
ลูกหนี้ในทะเบียนคุม
โครงการจัดรูปที่ดิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

9

4 ชม.

ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.24

1

5

1.5 ชม.

สามารถนาความรู้ไป
ใช้ปฏิบัติงานได้และ
ถูกต้อง

ผจจ.24

1

8

3 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผล
การทดสอบผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 70)

ผจจ.25

1

8

2 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผล
การทดสอบผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 70)

ผจจ.25

แผน

ผล

แผน

ผล
32 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 25
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การแจ้งหนี้
เกษตรกรรายใหม่
และเปลี่ยนสภาพ
การใช้ที่ดิน

แผน

ผล

แผน

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ
2.การแจ้งหนี้
เกษตรกรรายใหม่
และเปลี่ยนสภาพ
การใช้ที่ดิน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
8 กำรด2ำเนิ
ชม.นกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ร้อยละของบุคลากร
กำรดำเนินงำน (ครั1้ง) (คน)
มีผล
การทดสอบผ่าน
แผน
เกณฑ์ (ร้อยละ 70)

ผู้รับผิดชอบ

ผจจ.25

ผล
33 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
กษตรกรรมที่ 26

แผน

1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม

ผล

2.การจัดทารายการ
รับรองที่ดินทุกกรณี

แผน

2

5

2 วัน

ความเข้าใจ
100%

ผจจ.26

2

5

2 วัน

ความเข้าใจ
100%

ผจจ.26

2

5

2 ชม.

สามารถนาความรู้ไป
ใช้ปฏิบัตงาน
ได้และถูกต้อง

ผจจ.27

ผล
34 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 27
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ

แผน

ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
34 สานักงานจัดรูปที่ดิน
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 27
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
ลำดับ 1.การจัหัดวทข้ารายการ
อ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
ผล
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การออกโฉนดที่ดิน
ในเขตโครงการจัดรูป
ที่ดิน กรณีโฉนดตก
ค้าง

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

5

1 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.27

6 ครัง้

10

6 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงาน
ประจาได้

ผจจ.28

10

6 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงาน
ประจาได้

ผจจ.28

แผน

ผล
35 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 28
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การถ่ายทอด
ความรูก้ าร
ตรวจสอบตาแหน่ง
พื้นที่เพื่อแบ่งแยก
โฉนดภายในเขต
จัดรูปที่ดิน

แผน

(1ชม./
ครัง้ )

ผล

แผน

ผล

6 ครัง้
(1
ชม./
ครัง้ )

หมำยเหตุ

2.การถ่ายทอด
ความรูก้ าร
ตรวจสอบตาแหน่ง
พื้นที่เพื่อแบ่งแยก
โฉนดภายในเขต
ลำดับ จัดรูปที่ดหัินวข้อ
36 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 29
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.การเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการแก้ไข
ผังแปลง แบ่งแยก
กรรมสิทธิ์
37 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 30
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพิ่อ
เกษตรกรรม

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ผล

1

3

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

1

2

7 ชม.

ผู้เข้าอบรมมีผล
ทดสอบผ่านเกณฑ์

ผจจ.29

1

5

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.30

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

หมำยเหตุ

37 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 30
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
1.การจัดทารายการ
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
ลำดับ งานจัดระบบน้
หัวข้อ าเพิ่อ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เกษตรกรรม
ผล

2.หลักการ
การชลประทาน
(Irrigation
Principle)

แบบฟอร์มที่ 1

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

15

3 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.30

1

5

15 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.31

1

15

18 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.31

แผน

ผล
38 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 31
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.กระบวนการ
ดาเนินงานจัดรูป
ที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรม
ตามพรบ.จัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

แผน

ผล

แผน

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
2.กระบวนการ
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
ดาเนินงานจัดรูป
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
ลำดับ ตามพรบ.จั
หัวข้ดอรูปที่ดิน
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.2558
ผล
39 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 32
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม

2.ความรูท้ ั่วไป
เกี่ยวกับงานจัดรูป
ที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรม

1

5

2 ชม.

แผน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.32

.
ผล

1

35

3 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.32

1

5

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.33

แผน

ผล
40 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 33
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ

แผน

ผล

หมำยเหตุ

40 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
เกษตรกรรมที่ 33
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
ลำดับ ค่าใช้จ่าหัยวข้อ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานจัดระบบน้าเพื่อ
ผล
เกษตรกรรม
2.การพัฒนาองค์กร
เชิงกลยุทธ์เพื่อ
กาหนดวิสัยทัศน์
สจจ.33

แบบฟอร์มที่ 1

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

23

21 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผล
การทดสอบผ่าน
เกณฑ์

ผจจ.33

4

2

8 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงาน
ประจาได้

ผจจ.34

24

8

56 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 70)

ผจจ.34

แผน

ผล
41 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 34
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม

2.การปฏิบัติงาน
ตามพรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.2560

แผน

ผล

แผน

ผล

หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มแผนกำรปฏิบตั ิกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของสำนัก/กอง
สำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง
ลำดับ

หัวข้อ

42 สานักงานจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 35
1.การจัดทารายการ
คานวณชาระ
ค่าใช้จ่าย
งานจัดระบบน้าเพื่อ
เกษตรกรรม
2.กระบวนการ
ดาเนินงานจัดรูป
ที่ดินและจัดระบบน้า
เพื่อเกษตรกรรม
ตามพรบ.จัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.2558

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แผน/ผล
จำนวน จำนวน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำน (ครั้ง) (คน) กำรดำเนินกำร ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1

13

2 ชม.

สามารถนาไปปฏิบัติ
กับงานประจาได้

ผจจ.35

1

13

1.5 ชม.

ร้อยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผ่าน
เกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผจจ.35

แผน

ผล

แผน

ผล

หมำยเหตุ

