แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์มแผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
กองพัสดุ
ลำดับ
เรื่อง
1 กำรถ่ำยทอดนโยบำย
Smart Agriculture
Curve สูก่ ำรปฏิบตั ิ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่กองพัสดุ
มีควำมเข้ำใจในโยบำย
Smart Agriculture Curve
สูก่ ำรปฏิบตั ิ

เนือ้ หำวิชำ
1. คำอธิบำย Smart Agriculture
Curve

2. แผนผังกำรเชือ่ มโยงของ
แผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
งำนชลประทำน

เทคนิคกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
วิทยำกร
บรรยำยตอบข้อซักถำม จำนวนผูเ้ ข้ำรับฟัง
กองแผนงำน
กำรถ่ำยทอดไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้ำหมำย

กลุม่ เป้ำหมำย
เจ้ำหน้ำที่
กองพัสดุ

ระยะเวลำ
พ.ย. 60

เจ้ำหน้ำที่
กองพัสดุ

ม.ค. 61

3. แผนกำรเชื่อมโยงงำนตำม
นโยบำยของ รมว.กษ. (เพือ่ ยก
กระดำษ A4)
4. แผนขับเคลื่อน Smart
Agricaltural Curve กรมชลฯ
6. เป้ำหมำยแผนงำนโครงกำร
สำคัญตำมนโยบำย รมว.กษ.ปี 61

2 หลักกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ของกรมชลประทำน

เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่กองพัสดุ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและนำ
ไปใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนได้
อย่ำงถูกต้องตำมรูปแบบ
ที่กำหนด

1. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หลักกำรเรียนหนังสือรำชกำร

บรรยำยตอบข้อซักถำม

จำนวนผูเ้ ข้ำรับฟัง
กำรบรรยำยไม่นอ้ ย
กว่ำร้อยละ 80 ของ
กลุม่ เป้ำหมำย

สำนักงำน
เลขำนุกำรกรม

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลำดับ
เรื่อง
1 กำรแจ้งเวียนหนังสือใน
ระบบหนังสือเวียน
กองพัสดุ

2 กำรจัดทำ PO และ
ตรวจรับพัสดุในระบบ
GFMIS

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ำเรียน
1. รู้วิธีกำรและขัน้ ตอน
กำรแจ้งเวียนหนังสือใน
ระบบหนังสือเวียนกองพัสดุ
2. สำมำรถปฏิบตั งิ ำนแทน
กันได้ ลดข้อผิดพลำดใน
กำรทำงำน

เนือ้ หำวิชำ
1. Work Flow
กำรแจ้งเวียนในระบบ
หนังสือเวียนกองพัสดุ
2. ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน
3. วิธีกำรแจ้งเวียนหนังสือ
ในระบบหนังสือเวียน
กองพัสดุ

เทคนิคกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
วิทยำกร
กำรบรรยำย
ผูเ้ ข้ำเรียนสำมำรถแจ้ง
น.ส.อำพัน สง่ำ
เวียนหนังสือในระบบ
ธก.พด.
ได้อย่ำงถูกต้องทันเวลำ
กำรบรรยำย
ฝึกปฏิบตั ิ

กลุม่ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
ตัวแทนเจ้ำหน้ำที่ พ.ย. 60
แต่ละงำน
สังกัด
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
งำนละ 2 คน

เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ทำงำน
แทนกันได้

ขัน้ ตอนกำรลงระบบ
อย่ำงถูกต้อง

ทำในระบบ
พร้อมเอกสำรบรรยำย

เจ้ำหน้ำที่สังกัด ธ.ค. 60
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

จำนวนผูเ้ ข้ำเรียนจริง
ต้องไม่ต่ำกว่ำจำนวน
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด

น.ส.เพียงฤทัย
หำญพละ
เจ้ำพนักงำน
กำรเงินและ
บัญชีปฏิบัติงำน
งพ.บส.

ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ
ลำดับ
เรื่อง
1 กำรจัดทำและเผยแพร่
แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ในระบบจัดซือ้ จัดจ้ำง
ภำครัฐ (e-GP) (ตำม
มำตรำ 11)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มคี วำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรจัดทำและเผยแพร่
แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

เนือ้ หำวิชำ
กำรจัดทำและกำรเผยแพร่
แผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงใน
ระบบจัดซือ้ จัดจ้ำง

เทคนิคกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
วิทยำกร
บรรยำย ตอบข้อซักถำม จำนวนผูเ้ ข้ำรับกำรฝึก
นำงสำวดวงพร
อบรมไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ สินธุฉำย
80 บันทึกข้อมูลใน
ผพพ.2 พด.
ระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำค
รัฐได้อย่ำงถูกต้อง

กลุม่ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
เจ้ำหน้ำที่ภำยใน
มี.ค.
กองพัสดุ
2561

2 กำรซือ้ จ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง (กรณี
ตำมมำตรำ 56(2) (ข))

เพื่อให้บนั ทึกข้อมูลกำร
ซือ้ หรือกำรจ้ำง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง (กรณีตำม
มำตรำ 56(2) (ข)) ใน
ระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐ
(e-GP) ได้อย่ำงถูกต้อง

กำรบันทึกข้อมูลกำรซือ้
หรือกำรจ้ำง โดยวิธีเฉพำะ
เจำะจง (กรณีตำมมำตรำ
56(2)(ข)) ในระบบจัดซือ้
จัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) ได้
อย่ำงถูกต้อง

บรรยำย ตอบข้อซักถำม

เจ้ำหน้ำที่ภำยใน
กองพัสดุ

กำรวัดและประเมินผล นำงสำวดวงพร
จำนวนผูเ้ ข้ำรับกำรฝึก
สินธุฉำย
อบรมไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ
ผพพ.2 พด.
80 บันทึกข้อมูลใน
ระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำค
รัฐได้อย่ำงถูกต้อง

พ.ย.
2560

ส่วนจัดหาพัสดุ
ลำดับ
เรื่อง
1 งำนจ้ำงที่ปรึกษำ

2 กำรใช้รหัสเจ้ำหน้ำที่
พัสดุในระบบกำรจัดซือ้
จัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่มคี วำมรู้
ควำมเข้ำใจในเนือ้ หำของ
งำนจ้ำงที่ปรึกษำ โดยข้อ
ตกลง และวิธีคดั เลือก

เนือ้ หำวิชำ
1. กำรตรวจสอบเอกสำร
ก่อนดำเนินงำน
2. ขัน้ ตอนและวิธีกำร
ต่ำง ๆ ในกำรลงระบบ

เทคนิคกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
วิทยำกร
บรรยำยและปฏิบตั จิ ริง
แบบสอบถำม
นำงวิยะดำ
ในระบบ พร้อมเอกสำร
วัฒนโรจนำนิกร
บรรยำยประกอบ
ผจพ.พด.

กลุม่ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
เจ้ำหน้ำที่ใน ก.พ. 61
หน่วยงำน
ส่วนจัดหำพัสดุ
(6คน)

เพื่อให้ทรำบถึงวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำเมือ่ รหัสเจ้ำหน้ำที่ใช้
งำนไม่ได้

1. ขัน้ ตอนกำรลงทะเบียน
ขอรหัส
2. กำรขอใช้เมลล์กรมฯ
ในกรณีที่รหัสใช้งำนไม่ได้

บรรยำยและปฏิบตั จิ ริง
ในระบบ พร้อมเอกสำร
บรรยำยประกอบ

เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน
ส่วนจัดหำพัสดุ
(6คน)

แบบสอบถำม

นำงจันทิรำ
พิพัฒนศรีโสภณ
หัวหน้ำฝ่ำย
จพ. 2 พด.

มี.ค. 61

ส่วนสัญญาพัสดุ
ลำดับ

เรื่อง

วัตถุประสงค์

เนือ้ หำวิชำ

เทคนิคกำรเรียนกำรสอน

1 กำรขออนุมัติ งด ลด
ค่ำปรับ หรือขยำยอำยุ
สัญญำ จำกเหตุอทุ กภัย

1 เพือ่ ให้กำรปฏิบตั ิงำนด้ำน
กำรบริหำรสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
กรณี งด ลด ค่ำปรับ หรือ
ขยำยอำยุสัญญำ จำกเหตุ
อุทกภัยเป็นไปตำมเงื่อนไข
สัญญำ ระเบียบ พรบ. มติ
คณะรัฐมนตรี คำสั่งกรม
ชลประทำนและกฎหมำย
ที่เกีย่ วข้อง
2 เพือ่ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
จำกผู้อำนวยกำรส่วนสัญญำ
ฝ่ำยสัญญำพัสดุและเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบตั ิงำนด้ำนบริหำรสัญญำ
ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิงำน

1 ตรวจสอบเอกสำรประกอบ
กำรพิจำรณำ งด ลด ค่ำปรับ
หรือขยำยอำยุสัญญำ
2 วิเครำะห์ กำรของด ลด
ค่ำปรับ หรือขยำยอำยุสัญญำ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขสัญญำ ระเบียบ พรบ.
มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง
ชลประทำนและกฎหมำยที่
เกีย่ วข้องหรือไม่อย่ำงไร
3 สรุปประเด็นปัญหำที่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้ำงได้สิทธิใ์ นกำร
ของด ลด ค่ำปรับหรือขยำย
อำยุสัญญำเพือ่ เสนอผู้มี
อำนำจอนุมัติ

โดยกำรลงมือปฏิบตั ิ
(Practice)

2 ขออนุมัติแก้ไขสัญญำงำน
จ้ำงติดตั้ง/ปรับปรุงระบบ
โทรมำตร

1เพือ่ ให้กำรปฏิบตั ิงำนด้ำน
ขออนุมัติแก้ไขสัญญำงำนจ้ำง
ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบโทรมำตร
เป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำ
ระเบียบ พรบ.มติคณะรัฐมนตรี
คำสั่ง กรมชลประทำน และ
กฏหมำยที่เกีย่ วข้อง

1 ตรวจสอบเอกสำรประกอบ
กำรพิจำรณำอนุมัติแก้ไข
สัญญำ
2 วิเครำะห์ รำยละเอียดที่ขอ
แก้ไขสัญญำ เนื่องจำกมีควำม
จำเป็นที่ไม่ทำให้รำชกำรเสีย
ประโยชน์หรือรำชกำร

โดยกำรลงมือปฏิบตั ิ
(Practice)

กำรวัดและประเมินผล
กำรให้ปฏิบตั ิ

วิทยำกร
นำงประภำ แต้มแก้ว
ผสพ.พด.

กลุม่ เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

หัวหน้ำฝ่ำย

ม.ค.
2561

สัญญำพัสดุ
และเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบตั ิ
จำนวน 16 คน

กำรให้ปฏิบตั ิ

นำงประภำ แต้มแก้ว
ผสพ.พด.

หัวหน้ำฝ่ำย

สัญญำพัสดุ
และเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบตั ิ
จำนวน 16 คน

ก.พ.
2561

ส่วนสัญญาพัสดุ
ลำดับ

เรื่อง

วัตถุประสงค์
2 เพือ่ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
จำกผู้อำนวยกำรส่วนสัญญำ
พัสดุให้กบั หัวหน้ำฝ่ำยสัญญำ
พัสดุและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบตั ิ
งำนด้ำนบริหำรสัญญำได้ใช้
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน

เนือ้ หำวิชำ

เทคนิคกำรเรียนกำรสอน

กำรวัดและประเมินผล

วิทยำกร

กลุม่ เป้ำหมำย

ระยะเวลำ

ได้ประโยชน์อย่ำงไรเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขสัญญำ
ระเบียบพรบ.มติคณะรัฐมนตรี
คำสั่งกรมชลประทำนและ
กฎหมำยที่เกีย่ วข้อง
3 สรุปประเด็นปัญหำและให้
ควำมเห็นในกำรขออนุมัติ
แก้ไขสัญญำ เพือ่ เสนอผู้มี

อำนำจอนุมตั ิ
ส่วนตรวจสอบและคลังพัสดุ
ลำดับ
เรื่อง
1 กำรตรวจสอบกำรขึน้
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์

2 กำรตรวจสอบรำยงำน
ประจำปีครุภณ
ั ฑ์

วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมครุภณ
ั ฑ์ของ
หน่วยงำนให้ถูกต้องเป็น
ไปตำมระเบียบฯ

เนือ้ หำวิชำ
1. หลักเกณฑ์และที่มำของ
กำรขึน้ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
2. ตรวจสอบเอกสำร
กำรขึน้ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
3. กำรจัดทำใบรับสิง่ ของ
(พด. 44)

เทคนิคกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
วิทยำกร
บรรยำยและมีเอกสำร
เพื่อควำมเข้ำใจ
นำงเกศริน
ประกอบ
กำรปฏิบตั งิ ำน
โกมลสุบนิ
ให้ถูกต้องตรงกัน
ตค. 1 พด.

กลุม่ เป้ำหมำย ระยะเวลำ
เจ้ำหน้ำที่
ม.ค.-ก.พ.
ผูป้ ฏิบตั งิ ำน
2561
(จำนวน 15 คน)

เพื่อกำรจัดทำรำยงำน
ประจำปีครุภณ
ั ฑ์ของ
หน่วยงำนให้ถูกต้อง
ตรงกัน

1. หลักเกณฑ์เหตุผล
ควำมจำเป็นของกำรจัดทำ
รำยงำนประจำปีครุภณ
ั ฑ์
2. กำรจัดทำรำยงำน
ประจำปีครุภณ
ั ฑ์
3. กำรตรวจสอบรำยงำน
ประจำปีครุภณ
ั ฑ์

บรรยำยและมีเอกสำร
ประกอบ

เจ้ำหน้ำที่
มี.ค.-เม.ย.
ผูป้ ฏิบตั งิ ำน
2561
(จำนวน 15 คน)

เพื่อควำมเข้ำใจ
กำรปฏิบตั งิ ำน
ให้ถูกต้องตรงกัน

นำยประสำน

บุญมำวงค์
ตค. 4 พด.

ส่วนบริหารสินทรัพย์
ลำดับ
เรื่อง
1 ควำมรู้เบือ้ งต้นกำร
ปฏิบตั งิ ำนในระบบ
GFMIS

2 กำรคัดเลือกผูม้ ี
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นใน
กำรจ้ำงก่อสร้ำง "งำน
ก่อสร้ำงชลประทำน"
"หลักเกณฑ์ใหม่"

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ำเรียน
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
กำรปฏิบตั งิ ำนในระบบ
GFMIS สำมำรถนำไป
ใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนได้
2. มีโอกำสแลกเปลีย่ น
ควำมรู้ ควำมคิดเห็น
และประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบตั งิ ำน

เนือ้ หำวิชำ
1. กระบวนงำน
สินทรัพย์ถำวรในระบบ
GFMIS
2. โครงสร้ำงรหัสในระบบ
GFMIS
3. หมวดสินทรัพย์
(Asset Class) ในระบบ
GFMIS

เทคนิคกำรเรียน
กำรสอน กำรบรรยำย

เพื่อให้ผเู้ ข้ำเรียน
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับขัน้ ตอนกำรคัด
เลือกผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้น
ในกำรจ้ำงก่อสร้ำง
"งำนก่อสร้ำงชลประทำน"
"หลักเกณฑ์ใหม่"
2. มีโอกำสแลกเปลีย่ น
ควำมรู้ ควำมคิดเห็น
และประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบตั งิ ำน

1. กำรรับเอกสำรคำขอ
เข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อขึน้
บัญชี
2. กำรจัดลำดับชัน้ และ
หลักเกณฑ์กำรให้คะแนน
3. กำรดำเนินกำรใน
ระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงของ
กรมชลประทำน

กำรบรรยำย

กำรบรรยำย

กำรวัดและประเมินผล
วิทยำกร
จำนวนผูเ้ ข้ำเรียนจริง
นำงเนำวรัตน์
ต้องไม่ต่ำกว่ำจำนวน
สุวรรณโณ
ผูเ้ ข้ำเรียนตำมเป้ำหมำย
หัวหน้ำ
ที่กำหนดไว้
บส.1 พด.

กำรบรรยำย

กำรบรรยำย
กำรบรรยำย

กลุม่ เป้ำหมำย
10 คน

ระยะเวลำ
ธ.ค. 60

10 คน
10 คน

จำนวนผูเ้ ข้ำเรียนจริง
ต้องไม่ต่ำกว่ำจำนวน
ผูเ้ ข้ำเรียนตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้

นำงพรทิพย์
ทรัพย์หว่ ง
หัวหน้ำ
บส.4 พด.

10 คน

10 คน
10 คน

ม.ค.-ก.พ.
2561

