
ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 4 ช.ม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 8 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใชจ้า่ยตาม
ปฏบิัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใชจ้า่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใชจ้า่ย

2 ทิศทางการบริหาร เพื่อให้บุคลากรใน 1. พรบ.การจดัซ้ือ บรรยาย เรียนรู้ผ่านการ ทดสอบ และสังเกตุ ผจจ.1 ขา้ราชการ 11 ชม.
พัสดุปีงบประมาณ สังกดัมีคุณลักษณะที่ จดัจา้งและการ ปฏบิัติ (Action Learning) หัวหน้าฝ่าย พนักงานราชการ
พ.ศ.2561 พึงประสงค์เพื่อ บริหารพัสดุ พ.ศ. หัวหน้างาน ลูกจา้ง

สนับสนุนแผน 2560 สจจ.1
ปฏบิัติราชการ 2.หลักเกณฑ์และ จ านวน 10 คน
และสอดคล้องกบั วิธีการบริหาร
การด าเนินการ กจิการบ้านเมือง

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 1



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 1

จดัการความรู้ของ ที่ดี พ.ศ.2546
ส านักงานจดัรูป 3.ระเบียบว่าด้วย
ที่ดินกลาง การบริหาร

งบประมาณ พ.ศ.
2548
4. การลงระบบ
GFMIS
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1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ช.ม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
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2 การกอ่สร้างจดัรูปที่ดิน 2.เพื่อให้เจา้หน้าที่ใน 1.หลักเกณฑ์ที่มาระเบียบ 1.ใชว้ิธีการประชมุกลุ่มยอ่ยให้ 1.ให้ผู้รับการสอนทบทวน นายธนา เจา้หน้าที่ 3 ชม.
(ขอบเขตการท างาน, หน่วยงานรับทราบ 2.ขั้นตอนการจดัท าขอ้มูล หน่วยงานเป็นแบบเล่าเร่ือง หลักเกณฑ์และระเบียบขอ้ สิงหศิริ ผู้ปฏบิัติงาน
การวางแผน,การพิจาร ที่มา เกดิความรู้ ความ เบื้องต้น โดยใชส่ื้อ Power Point ก าหนดในการกอ่สร้างงาน (กส.2 จด.) สจจ.2
ณาพื้นที่ที่เหมาะสม เขา้ใจการจดัซ้ือจดัจา้ง 3.แบบฟอร์มรูปแบบ และตัวอยา่งเอกสารที่ได้ด าเนิน งานจดัรูปที่ดิน (ขอบเขตการ จ านวน 3 คน

ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2560 การเสร็จส้ิน ท างาน,การว่งแผน,การพิจาร
ณาพื้นที่ที่เหมาะสม)

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 2



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใชจ้า่ยตาม
ปฏบิัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใชจ้า่ย ได้
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2 เพื่อให้เจา้หน้าที่ใน 1.หลักเกณฑ์ที่มาระเบียบ 1.ใชว้ิธีการประชมุกลุ่มยอ่ยให้ 1.ให้ผู้รับการสอนทบทวน นายธนา เจา้หน้าที่ 3 ชม.
หน่วยงานรับทราบ 2.ขั้นตอนการจดัท าขอ้มูล หน่วยงานเป็นแบบเล่าเร่ือง หลักเกณฑ์และระเบียบขอ้ สิงหศิริ ผู้ปฏบิัติงาน
ที่มา เกดิความรู้ ความ เบื้องต้น โดยใชส่ื้อ Power Point ก าหนดในการกอ่สร้างงาน (กส.2 จด.) สจจ.2
เขา้ใจการจดัซ้ือจดัจา้ง 3.แบบฟอร์มรูปแบบ และตัวอยา่งเอกสารที่ได้ด าเนิน งานจดัรูปที่ดิน (ขอบเขตการ จ านวน 3 คน
ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2560 การเสร็จส้ิน ท างาน,การว่งแผน,การพิจาร

ณาพื้นที่ที่เหมาะสม)

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
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ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
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ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
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สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใชจ้า่ย

2 ความรู้ ความเขา้ใจ 1. เพื่อให้ผู้เขา้อบรม 1. ภาพรวมของงาน การบรรยายและตอบ  - แบบสอบถามกอ่นเขา้ นางสาว เจา้หน้าที่ 3.30 ชม.
เกี่ยวกบัการจดั มีความรู้ ความเขา้ใจ จดัรูปที่ดินจงัหวัด ขอ้ซักถาม อบรม ธัญญลักษณ์ ที่ต้องปฏบิัติงาน
เตรียมเอกสาร เร่ือง การจดัรูปที่ดิน พิษณุโลก  - แบบสอบถามหลัง จนัทร์ เกี่ยวขอ้งกบั
เบื้องต้นในการท า เบื้องต้นสามารถน าไป 2.หลักการด้าน การอบรม ประเสริฐ ภารกจิหลักของ
นิติกรรมในเขต ประยกุต์ใชใ้นการ กฎหมายจดัรูปที่ดิน ส านักงานจดัรูป
ส านักงานจดัรูป ปฏบิัติงานได้ เบื้องต้น ที่ดินจงัหวัด
ที่ดินจงัหวัด 2. สามารถเพิ่มพูน 3.ขั้นตอนกระบวน ขอนแกน่

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
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ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 4
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ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 4

พิษณุโลก ความรู้เฉพาะกฎหมาย การปฏบิัติงานรวม จ านวน 40 คน
ในส่วนของภารกจิงาน ถงึเอกสารส าคัญ
ที่เกี่ยวขอ้งภายใต้ เบื้องต้นในเร่ืองการ
การด าเนินงานใน ท านิติกรรมของ
ส านักงานจดัรูปที่ดินได้ ส านักงานจดัรูปที่ดิน
3.มีโอกาสแลกเปล่ียน 4.การปรับปรุงเพื่อ
ความคิดเห็นและ ให้เกดิการพัฒนาใน
ประสบการณ์ในการ หน่วยงาน
ท างาน ส่งเสริมการ 5. การมีส่วนของ
จดัการความรู้และ ภาครัฐและภาค
สัมพันธ์ที่ดี เป็นประโยชน์ ประชาชน
ติดต่อประสานงาน
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1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 4 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 7 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใชจ้า่ยตาม
ปฏบิัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใชจ้า่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใชจ้า่ย

2 หลักการเขยีนหนัง 1.เพื่อเป็นการสร้าง 1.การจ าแนกหนังสือ 1.บรรยาย โดยใชส่ื้อ 1.ท าแบบทดสอบ กอ่น- นายทวีสิทธิ์ เจา้หน้าที่ 3 ชม.
สือราชการ ความส าเร็จของผู้ปฏิ ราชการ Power Point และตัวอยา่ง หลัง ศิริเมฆา ผู้ปฏบิัติงาน

บัติงานที่เกี่ยวขอ้งทาง 2.การเขยีนหนังสือราช เอกสาร สจจ.5 
ด้านหนังสือได้ทราบถงึ การ จ านวน 9 คน
รูปแบบการใชค้ าขึ้นต้น 3.รูปแบบการพิมพ์หนัง
ค าลงท้ายที่ถกูต้อง เป็น สือราชการในคอมพิวเตอร์
ไปในแนวทางเดียวกนั

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 5



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 5

ตามระเบียบส านักนา
ยกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526
2.สามารถน าความรู้ที่
ได้ไปใชใ้นการปฏบิัติงาน
ต่อไป



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 5 คน 
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใชจ้า่ยตาม
ปฏบิัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใชจ้า่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใชจ้า่ย

2 การสอนงานโดย 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่มี 1.การออกหนังสือ 1.การบรรยาย การทดสอบ น.ส.ซ่อนกล่ิน เจา้หน้าที่ 10 ชม.
เพื่อนร่วมงาน ความรู้ ความเขา้ใจ รับรองการตรวจ 2.การฝึกปฏบิัติ พันธ์ศรี ที่ต้องปฏบิัติงาน

ด้านการให้บริการ การช าระเงินค่าใช้ เกี่ยวขอ้งกบั
ประชาชน ที่มาขอรับ จา่ยในการจดัรูปที่ดิน ภารกจิหลักของ
บริการเกี่ยวกบัการ โดยระบบหนังสือเวียน ส านักงานจดัรูป
ขอหนังสือรับรอง 2.การออกหนังสือ 1.การบรรยาย การทดสอบ น.ส.วิจติรา ที่ดินจงัหวัด
การท านิติกรรม รับรองการตรวจสอบ 2.การฝึกปฏบิัติ สิทธิสัมพันธ์ พิจติร

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 6



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 6

ต าแหน่งที่ดินใน/นอก จ านวน 5 คน 
เขตประกาศของรัฐมน
ตรีโดยใชร้ะบบ
ค้นหารูปแบบแปลง
ที่ดิน และการใช้
Arc View Gis



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่   4 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 5 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใชจ้า่ยตาม
ปฏบิัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใชจ้า่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใชจ้า่ย

2 การจดัท าแผนที่ 1.เพื่อให้สามารถจดัท า 1.โปรแกรม Q-Gis 1.บรรยาย/ปฏบิัติ 1.ทดสอบ ว.ศ.7 จด. เจา้หน้าที่   4 ชม.
งานจดัระบบน้ าเพื่อ แผนที่งานจดัระบบน้ า 2.ขอ้มูลที่ต้องใชใ้นการ ผู้ปฏบิัติงาน
เกษตรกรรมโดย เพื่อเกษตรกรรมได้ ท างานโปรแกรม Q-Gis จ านวน 5 คน
โปรแกรม Q-Gis

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 7



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 5 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใชจ้า่ยตาม
ปฏบิัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใชจ้า่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใชจ้า่ย

2 การจดัซ้ือจดัจา้ง 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.กฏหมายการจดัซ้ือ 1.การบรรยายโดยเจา้หน้าที่ ประเมินความรู้ความเขา้ใจ นางอาภสัรา เจา้หน้าที่ภายใน 2 ชม.
ภาครัฐโดยวิธี มีความเขา้ใจ จดัจา้งภาครัฐ พ.ศ.2560 2.การใชง้านคอมพิวเตอร์ โดยการทดสอบกอ่น-หลัง จติใจมั่น หน่วยงาน
(e-bidding) พรบ.การจดัซ้ือ 2.การประกวดราคา สอนงาน การฝึกอบรม จ านวน 10 คน
พ.ศ.2560 จดัจา้ง ปี พ.ศ.2560 e-bidding

2.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 3.ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
มีความรู้ความเขา้ใจ e-bidding
การจดัซ้ือจดัจา้ง 4.การปฏบิัติงานจริง

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 8



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 8

ภาครัฐโดยวิธีประกวด วิธี e-bidding
ราคา (e-bidding)
พ.ศ.2560
3.เพื่อให้มีการปฏบิัติ
งานอยา่งถกูต้อง



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ชม

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 5 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใชจ้า่ยตาม
ปฏบิัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใชจ้า่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใชจ้า่ย

2 การก าหนดราคา เพื่อให้บุคลากรมีความ 1.ความรู้เกี่ยวกบัการ 1.การสอนงาน 1.ท าแบบทดสอบ ฝ่ายวิศวกรรม เจา้หน้าที่ส านักงาน 2 ชม.
กลาง เขา้ใจเกี่ยวกบั ก าหนดราคางานกอ่ จ านวน 7 คน

การจดัท าราคากลาง สร้าง

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 9



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน สจจ.10
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้ จ านวน 10 คน
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใชจ้า่ยตาม
ปฏบิัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใชจ้า่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใชจ้า่ย

3 หลักการขอต้ังงบ เพื่อให้ผู้เขา้รับการฝึก 1.หลักการขอต้ังงบ 1.การบรรยาย และตอบขอ้ ร้อยละของบุคลากรมีผล นายพีรพงษ์ เจา้หน้าที่ 2 ชม.
ประมาณ อบรมมีความรู้ความเขา้ ประมาณ ซักถาม การทดสอบผ่านเกณฑ์ สิทธิเจริญ ผู้ปฏบิัติงาน 

ใจในหลักการ ขั้นตอน (ร้อยละ 70) วศ.10 จด. สจจ.10
แนวคิด วิธีการ องค์ จ านวน 10 คน
ประกอบ ของการขอ
ต้ังงบประมาณงาน
จดัระบบน้ าเพื่อ

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10

เกษตรกรรม ตลอดจน
รูปแบบ และการด า
เนินการชลประทานใน
แปลงนา (On Form)



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 9 ช.ม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 6 ราย
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใชจ้า่ยตาม
ปฏบิัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใชจ้า่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใชจ้า่ย

2 การให้บริการในการ 1.เพื่อให้บุคลากรมี 1.การจดัรูปที่ดินเพื่อเกษตร 1.การบรรยาย/ตอบขอ้ซักถาม 1.แบบทดสอบกอ่นเรียน นายวรรัตน์ เจา้หน้าที่ 12 ช.ม.
แบ่งแยกที่ดินในเขต ความรู้และเขา้ใจในการ กรรม แบบทดสอบหลังเรียน มั่นดี ผู้ปฏบิัติงาน
จดัรูปที่ดิน บริการเร่ืองขออนุญาติ 2.ประเภทของการจดัรูปที่ดิน จ านวน 5 ราย

แบ่งแยกที่ดินตามหลัก 3.หน้าทร่คณะกรรมการจดั
เกณฑ์และระเบียบที่ รูปที่ดินจงัหวัด
ก าหนด 4.หลักเกณฑ์การแบ่งแยก

แปลงที่ดินในเขตโครงการจดั
รูปที่ดิน

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 11



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน สจจ.12
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้ จ านวน 5 คน
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใชจ้า่ยตาม
ปฏบิัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใชจ้า่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใชจ้า่ย

2 ขั้นตอนในการให้ 1.เพื่อให้ผู้เรียนรู้ ทราบ 1.การขายที่ดิน 1.พี่สอนน้อง จากประสบการณ์ 1.ผู้เรียนรู้ได้รับความรู้ 1.นายวิทยา ผุยมาตย์ เจา้หน้าที่ 2 ชม.
บริการเกี่ยวกบัการ ขั้นตอนการให้บริการ 2.ขายที่ดินเฉพาะส่วน และลงมือปฏบิัติ และสามารถตอบค าถาม 2.นายโอภาส แสนหล้า ผู้ปฏบิัติงาน
ท านิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกบักการท านิติ 3.ให้ที่ดิน หลังการเรียนรู้ได้ ร้อยละ 3.นางดวงกมล มีสา สจจ.12

กรรมต่างๆในเขต 4.ให้ที่ดินเฉพาะส่วน 95 4.นางสุรางคนา กล้าเงิน จ านวน 15 คน
โครงการจดัรูปที่ดิน 5.ขายฝากที่ดิน 5.น.ส.จริยา ส าราญพิทักษ์
2.พื่อให้ผู้เรียนรู้ มีโอ 6.จ านองที่ดิน
กาสแลกเปล่ียนความรู้ 7.รับโอนมรดก

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 12



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 12

ความคิดเห็นและ 8.แบ่งขายที่ดิน
ประสบการณ์ ในการ 9.แบ่งให้ที่ดิน
ปฏบิัติงาน 10.แบ่งแยกในนามเดิม

11.แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
12.สอบเขตที่ดิน
13.และเร่ืองอื่นๆ



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใชว้ิธีการประชมุ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิัติงาน
ค่าใชจ้า่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 5 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใชจ้า่ย ท าขอ้มูลเบื้องต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใชจ้า่ยตาม
ปฏบิัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใชจ้า่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใชจ้า่ย

2 การจดัท ารายการค า 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ใน 1.หลักเกณฑ์ที่มาระเบียบ 1.ใชว้ิธีการประชมุกลุ่มยอ่ย 1.ให้ผู้เขา้รับการสอนทบ 1.นายสุรชาติ เจา้หน้าที่ 6 ช.ม.
นวณช าระค่าใชจ้า่ย หน่วยงานรับทราบที่ ของคณะกรรมการจดัรูป ในหน่วยงานเป็นแบบเล่า ทวนหลักเกณฑ์และระเบียบ 2.นายศุภวัจน์ ผู้ปฏบิัติงาน
งานจดัระบบน้ าเพื่อ มา เกดิความรู้ความ ที่ดินกลาง เร่ืองโดยใชส่ื้อ Power Point ขอ้ก าหนดในการค านวณได้ 3.นายชยัสิทธิ์ จ านวน 11 คน
เกษตรกรรม เขา้ใจในการจดัท าราย 2.ขั้นตอนการจดัท าขอ้ และตัวอยา่งเอกสารที่ได้ด า 2.ให้ผู้เขา้ร่วมรับการสอน

การค านวณช าระค่าใช้ มูลเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อ เนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏบิัติค านวณการช า
จา่ย หลักเกณฑ์ วิธีการ การค านวณช าระค่าใชจ้า่ย ระค่าใชจ้า่ยตามแบบฟอร์ม
ปฏบิัติงาน 3.แบบฟอร์มรูปแบบ และสรุปผลได้

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 13



ล าดับ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผล วทิยากร กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 13

2.สามารถน าความรู้ ตารางการค านวณและวี
ที่ได้ไปถา่ยทอดให้บุค ธีกรอกขอ้มูล
คลในหน่วยงานอื่น 4.การจดัท ารายงานสรุป
ทราบและปฏบิัติต่อไป ผลการค านวณช าระค่าใช้
ได้ จา่ย



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวนคน 4 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 การประชาสัมพันธ์ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ของ 1.งานจดัรูปที่ดิน 1.การพูดมรที่สาธารณะ 1.ให้ผู้เขา้รับการสอนอธิบาย นายจตุรงค์ เจา้หน้าที่ 2 ชม.
งานจดัรูปที่ดินและ ส านักงานมีความรู้และ 2.การเรียกเกบ็ค่าใช้จา่ย 2.การต้ังค าถาม งานจดัรูปที่ดิน หนูรุ่ง ผู้ปฏิบัติงาน
จดัระบบน้ าเพื่อ เขา้ใจงานจดัรูปที่ดิน ในการจดัรูปที่ดิน 2.ให้ผู้เขา้รับการสอนอธิบาย ผจจ.14 จ านวนคน 4 คน
เกษตรกรรมแบบมี และงานจดัระบบน้ า 3.งานจดัระบบน้ าเพื่อ การเรียกเกบ็ค่าใช้จา่ยในการ
ส่วนร่วม เพื่อเกษจรกรรมอยา่ง เกาตรกรรม จดัรูปที่ดิน

ถกูต้อง 4.การเรียกเกบ็ค่าใช้จา่ย 3.ให้ผู้เขา้รับการสอนอธิบาย
ในการจดัรูปที่ดินจดัระ งานจดัระบบน้ าเพื่อเกษตร
บบน้ าเพื่อเกษตรกรรม กรรม

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่14



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง

ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่14

4.ให้ผู้เขา้รับการสอนอธิบาย
การเรียกเกบ็ค่าใช้จา่ยในการ
จดัรูปที่ดินจดัระบบน้ าเพื่อ
เกษตรกรรม



ล าดบั หัวขอ้ วัตถุประสงค์ เน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล วิทยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจัดท ารายการ 1.เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ใหผู้้เข้ารับการสอน เจ้าหนา้ที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หนว่ยงานรับทราบ ระเบยีบของคณะ กลุ่มย่อยในหนว่ยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิติังาน
ค่าใช้จ่ายงานจัด ที่มา มคีวามรู้ คณะกรรมการ เปน็แบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบยีบข้อก าหนดใน สจจ.15
ระบบน้ าเพื่อ ความเข้าใจในการ จัดรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้ จ านวน 5 คน
เกษตรกรรม จัดท ารายค านวณ 2.ขัน้ตอนการจัด ตัวอย่างเอกสารที่ได้ 2.ใหผู้้เข้ารับกานสอน

ช าระค่าใช้จ่าย ท าข้อมลูเบือ้งต้น ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว ลงมอืปฏบิติัค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเปน็ต่อการ ช าระค่าใช้จ่ายตาม
ปฏบิติังาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จ่าย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิติังาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกข้อมลู
4.การจัดท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จ่าย

2 การใช้งานระบบ 1.เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ 1.ข้อมลูทั่วไปของระบบ 1.ใหบ้คุลากรมคีวามรู้ความเข้า ร้อยละของบคุลากรมผีล นายภมูพิัฒน ์วงอามาตย์ เจ้าหนา้ที่ 7 ช.ม.
ติดตามผลการปฏบิติั ท าหนา้ที่เกีย่วกบั 2.ขัน้ตอนและวิธี ใจ สามารถน าไปปฏบิติังานได้ ทดสอบผ่านเกฑ์ ต าแหนง่ ผู้ปฏบิติังาน
งานและการใช้จ่ายงบ การรายงานผลของ การเข้าใช้งานในระบบ อย่างมปีระสิทธิภาพ และสา ร้อยละ 70 วิศวกรชลประทาน สจจ.15
ประมาณ (ระบบติด ส านกังาน ใช้เปน็ 3.การบนัทึกข้อมลูใน มารถน าไปใช้ด าเนนิการ จ านวน 7 คน
ตามผลงานแบบ เคร่ืองมอืในการราย ระบบ ได้อย่างเปน็ระบบและมปีระสิท
Online) งานผลการปฏบิติั ธิภาพ ประสิทธิผล ตามที่

งานของโครงการที่ได้ ก าหนดไว้
รับจัดสรรงบประมาณ
ได้อย่างมปีระ
สิทธิภาพมากขึน้

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจดัรูปที่ดนิกลาง
ส านักงานจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 15



ล าดบั หัวขอ้ วัตถุประสงค์ เน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล วิทยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจดัรูปที่ดนิกลาง

ส านักงานจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 15

2.เพื่อใช้เปน็เคร่ืองมอื
ในการติดตามผลการ
ปฏบิติังานเสนอต่อ
ผู้บริหาร และส านกั 
งานส่วนกลาง



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 36 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 7 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 การจดัซ้ือจดัจา้ง 1.เพื่อให้ได้รับความ 1.สาระส าคัญของ พรบ. 1.การบรรยายและตอบ 1.ประเมินผู้เขา้รับฟัง นางปวีณา เอี่ยมอ่ านาย เจา้หน้าที่ 36 ชม.
ตามระเบียบการ รู้บริบทของ พรบ. จดัซ้ือจดัจา้งและการบริ แบบสอบถาม บรรยายกอ่นหลัง โดย อภิชัย ชัยสวัสด์ิ ผู้ปฏิบัติงาน
จดัซ้ือจดัจา้งและ การจดัซ้ือ จดัจา้ง หารพัสดุภาครัฐ 2560 การท าแบบทดสอบ นางสาวอารยา ทองสันต์ สจจ.16
การบริหารพัสดุ บริหารพัสดุภาครัฐ 2.กระบวนการจดัท า จ านวน 7 คน
ปี 2560 2560 ขั้นตอน แผนจดัซ้ือ

2.เพื่อให้เขา้ใจแผน จดัจา้ง การร่างขอบ
กระบวนการ ขั้น เขตงานหรือรายละเอยีด
ตอนการจดัซ้ือจดั ลักษณะเฉพาะของพัสดุ

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่16



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง

ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่16

จา้งภาครัฐ รูปแบบการท ารายงาน
3.เพื่อให้มีโอกาส กอ่สร้าง หลักเกณฑ์การ
แลกเปล่ียนความรู้ พิจารณาคัดเลือกขอ้
ความคิดเห็น ประ เสนอ
สบการณ์ เป็นการ 3.การบันทึกขอ้มูล
ส่งเสริมการจดัการ ในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ความรู้และความสัม ภาครัฐอเิล็กทรอนิกส์
พันธ์ที่ดี และเป็น (e-GP)
ประโยชน์ต่อการ 4.ปัญหาและอปุสรรค
ประสานงาน ในการด าเนินการจดั

ซ้ือจดัจา้งและการบริ
หารพัสดุ



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 6 เดือน

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 15 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 ขั้นตอนการท าราง 1.ทราบกระบวนการ 1.ที่มาของปัญหาและ 1.ประชุมกลุ่มยอ่ยใน 1.ใหผู้้เข้ารับการสอนทบทวน นายมานิจ ร ามะนา เจา้หน้าที่ 6 เดือน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ของงาน หน่วยงานเป็นแบบบรร กระบวนการท ารางคอนกรีต ผู้ปฏิบัติงาน
ส าเร็จรูป (U-Sahpe) 2.สร้างความเขา้ใจ 2.ขั้นตอนการท าเป็น ยายเล่าเร่ืองโดยใช้ส่ือ เสริมเหล็ก (U-Shape) จ านวน 10 คน

และวิธีการเขา้ลึกของ งานเทคนิคของการปฏิ Power Point และตัว 2.ให้ผู้เขา้รับการสอนอธิบาย
เนือ้งาน บัติ อยา่งเอกสารที่ได้ด าเนิน ขั้นตอนการท ารางคอนกรีต
3.เพื่อเป็นแนวทางส า 3.ปัญหา อปุสรรค การเสร็จส้ินแล้ว ส าเร็จรูป (U-Shape)
หรับพัฒนาการท างาน
ทั่วไป

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่17



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 8 ช.ม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 10 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 ความรู้พื้นฐานใน 1.เพื่อให้บุคลากรมี 1.ความรู้พื้นฐานในการ 1.การบรรยาย/และปฏิบัติ 1.แบบประเมินความรู้ บท.18 จด. เจา้หน้าที่ 12 ช.ม.
การเขยีนหนังสือ ความรู้ความเขา้ใจ เขยีนยหนังสือราชการ จากการอบรม ผู้ปฏิบัติงาน
ราชการ พื้นฐานเนือ้หาใน 2.หลักในการเขยีนหนัง 2.แบบประเมินความพึง จ านวน 10 คน

การเขยีนหนังสือ สือราชการที่ถกูต้อง พอใจจากการอบรม
ติดต่อราชการที่ถกู
ต้องตามรูปแบบ

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่18



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 4 ช.ม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 10 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 ระบบติดตามออนไลน์ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.ขั้นตอนการบันทึกขอ้มูล1.ใช้วิธีการบรรยายและฝึก 1.ให้ผู้เขา้ร่วมลงมือบัน สน.19 จด. เจา้หน้าที่ 2 ช.ม.
ทราบแผนของหน่วย 2.การจดัท ารายงานผล ปฏิบัติ ทึกขอ้มูลในระบบ สจจ.19
งานรวมถงึเรียนรู้วิ ขอ้มูล 2.แบบประเมินความพึง จ านวน 10 คน
ธีการบันทึกขอ้มูล พอใจจากการอบรม
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
2.เจา้หน้าที่ในหน่วย
งานสามารถบันทึก
ขอ้มูลได้

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่19



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เปา้หมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ช.ม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน (13 คน)
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

3 กฎหมายและระเบียบ 1.เพื่อสร้างความเขา้ 1.รายละเอยีดการปฏิ 1.บรรยาย/ตอบขอ้ซักถาม 1.แบบสอบถามความเข้า บท.20 จด. และเจา้หน้า เจา้หน้าที่ 3. ช.ม.
ส าหรับงานจดัรูปที่ดิน ใจให้กบัเจา้หน้าที่ บัติตาม พ.ร.บ. จดัรูปที่ ใจ/พงึพอใจของผู้เข้าร่วม ที่งาน ฝ่ายกฏหมาย ผู้ปฏิบัติงาน
และจดัระบบน้ าเพื่อ ดิน พ.ศ.2558 และ สจจ.20
การเกษตร ระเบียบต่างๆ (10 คน)

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่20



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 5 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 การจดัท าผังแปลงที่ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.การติดต้ังโปรแกรม 1.บรรยาย/ปฏิบัติจริง ร้อยละของบุคลากร ผจจ.21 เจา้หน้าที่ 10 ช.ม.
ดินในเขตจดัรูปที่ดิน สามารถจดัท าผัง AutoCad ก าหนดค่า ทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นระบบดิจติอล แปลงที่ดินในเขตจดั เง่ือนไข ในการท างานฃ 70 ผจจ.21
ด้วยโปรแกรม รูปที่ดินเป็นระบบดิ 2.การใช ้ค าส่ังเขยีน จดุ จ านวน 7 คน
AutoCad จติอลได้เอง เส้น วงกลม และรูปปิด

ต่างๆ พร้อมก าหนดคุณ
สมบัติ
3.การน าเข้าข้อมูลแปลง

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่21



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง

ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่21

ที่ดินที่ได้จากการสแกน
ให้ตรงตามค่าพกิัด UTM
4.การก าหนดวางชั้นงาน
และการดิจไิทซ์ แปลงที่
ดินจากการสแกน
5.ทบทวนบทเรียน



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 1 วัน

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 6 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 ความรู้เบือ้งต้นในการ เพื่อให้ขา้ราชการและ 1.การตรวจตัวอยา่งวัสดุ 1.Power Point 1.ทดสอบหลังจบการ จาก สวพ. ขา้ราชการและ 1 วัน
ส่งวสัดุทดสอบส าหรับ พนักงานราชการมีความ ที่ส่งทดสอบ ห้องปฏิบัติการ อบรม พนักงานราชการ
ขา้ราชการและพนัก รู้เบือ้งต้นในการน าตัว บรรจใุหม่
งานราชการบรรจใุหม่ อยา่งวัสดุส่งทดสอบที่ส า จ านวน 6 คน

นักวิจยัและพัฒนา

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่22



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ช.ม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 5 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 การผลิตและการใช้ 1.มีความรู้ ความเขา้ใจ 1.ภาพรวมและประ 1.การบรรยาย/ตอบขอ้ 1.จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 1.นายบุญเลิศ รักษาสุข เจา้หน้าที่ 5 ช.ม.
งานจลิุนทรียสั์ง ในเร่ืองของจลิุนทรีย์ โยชน์ของจลิุนทรียสั์ง ซักถาม จริงต้องไม่ต่ ากว่าจ านวนผู้เขา้ ต าแหน่ง บท.23 จด. ผู้ปฏิบัติงาน
เคราะห์แสง สังเคราะห์แสงและสา เคราะห์แสง รับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 2.นายประสูติ ปัน่เงิน จ านวน 20 คน

มารถน าไปใช้งานได้ 2.การผลิตจลิุนทรีย์ โครงการที่ก าหนดไว้ ต าแหน่ง กม..23 จด.
2.สามารถน าความรู้ สังเคราะห์แสง 2.ประเมินความรู้ความเขา้ใจ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัตน 3.การใช้งานจลิุนทรีย์ โดยการทดสอบกอ่น-หลัง
เองในอนาคตได้ สังเคราะห์แสง การฝึกอบรม (ไม่ต่ ากว่า 70%
3.มีโอกาสแลกเปล่ียน ของคะแนนทั้งหมด)

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่23



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง

ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่23

ความรู้ ความคิดเห็น
และประสบการณ์
ในเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งได้



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 4 ช.ม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 9 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 การบันทึกขอ้มูล 1.เพื่อให้ผู้เขา้รับการฝึกอบ 1.การบันทึกขอ้มูลลูกหนีใ้น 1.การบรรยาย/ตอบขอ้ ประเมินความรู้ ความเขา้ หัวหน้างาน ขา้ราชการ 1.5 ช.ม.
ลูกหนีใ้นทะเบียนคุม รมสามารถบันทึกขอ้มูล ทะเบียนคุมลูกหนีโ้ครงการ ซักถาม ใจโดยการทดสอบ กอ่น- บริหาร พนักงานราชการ
โครงการจดัรูปที่ดิน ลูกหนีใ้นทะเบียนคุมลูก จดัรูปที่ดิน หลังการฝึกอบรม สจจ.24 พนักงานกองทุน

หนีโ้ครงการจดัรูปที่ดิน ฯ และลูกจา้ง
จ านวน 5 คน

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่24



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 3 ช.ม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 8 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 การจดัเกบ็เงินคืนทุน เพื่อให้เจา้หน้าที่ในส านัก 1.การแจง้หนีเ้กษตรกรราย 1.บรรยาย/ปฏิบัติ 1.ท าแบบทดสอบ นางธราภรณ์ เจา้หน้าที่ 2 ช.ม.
เงินกองทุนจดัรูปที่ดิน งานมีความรู้ความเขา้ใจ ใหม่ รอดประจญ ผู้ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกบัการจดัเกบ็เงินคืน 2.การแจง้หนีก้รณีเปล่ียน สจจ.25 
ทุน สภาพการใช้ที่ดิน จ านวน 8 คน

3.การค านวณดอกเบีย้

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่25



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 วัน

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 5 ราย
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 การจดัทรายการรับ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ในหน่วย 1.หลักเกณฑ์ที่มาระเบียบ 1.ใช้วิธีการประชุมกลุ่ม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน นายจฑุาภัทร เจา้หน้าที่ 2 วัน
รองที่ดินทุกกรณี งานรับทราบที่มา เกดิความ ของคณะกรรมการจดัรูปที่ดิน ในหน่วยงานเป็นแบบ ทบทวนหลักเกณฑ์และ โสภณรัตนกลุ ผู้ปฏิบัติงาน

รู้ ความเขา้ใจในการจดัท า กลาง เล่าเร่ืองราวโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนด (ว.ศ.สจจ.26) สจจ.26
รายการรับรองที่ดินทุกกร 2.ขั้นตอนการตรวจสอบ ส่ือ Power Point ขอบเขตพื้นที่ตามประ จ านวน 5 ราย
ณี หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิพื้นที่ของแปลงนา และตัวอยา่งเอกสารที่ได้ กาศ
บัติงาน 3.แบบฟอร์มรูปแบบการ ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 2.ให้ผู้เขา้รับการสอนลง

รับรองแต่ละกรณีและวิธีการ มือปฏิบัติตรวจสอบพื้น
กรอกขอ้มูล ที่ตามแบบฟอร์มและ

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่26



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง

ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่26

4.การจดัท ารายงานสรุปผล สรุปผลได้
การค านวณช าระค่าใช้จา่ย



ล าดบั หัวขอ้ วัตถุประสงค์ เน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล วิทยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจัดท ารายการ 1.เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ใหผู้้เข้ารับการสอน เจ้าหนา้ที่

ค านวณช าระ หนว่ยงานรับทราบ ระเบยีบของคณะ กลุ่มย่อยในหนว่ยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิติังาน
ค่าใช้จ่ายงานจัด ที่มา มคีวามรู้ คณะกรรมการ เปน็แบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบยีบข้อก าหนดใน
ระบบน้ าเพื่อ ความเข้าใจในการ จัดรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จัดท ารายค านวณ 2.ขัน้ตอนการจัด ตัวอย่างเอกสารที่ได้ 2.ใหผู้้เข้ารับกานสอน

ช าระค่าใช้จ่าย ท าข้อมลูเบือ้งต้น ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว ลงมอืปฏบิติัค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเปน็ต่อการ ช าระค่าใช้จ่ายตาม
ปฏบิติังาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จ่าย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิติังาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกข้อมลู
4.การจัดท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จ่าย

2 การจัดท ารายการค า 1.เพื่อใหผู้้เรียนรู้เข้าใจขัน้ตอน 1.บรรยายขัน้ตอนการจัด 1.บรรยาย 1.ตอบแบบสอบถาม น.ส.ศุทธิน ีโสรัจจะ เจ้าหนา้ที่ 1 ช.ม.
นวณช าระค่าใช้จ่าย การจัดท ารายการค านวณ ท ารายการค านวณ กอ่น-หลังการอบรม นายจักรพันธ์ ปัน้คุ้ม ผู้ปฏบิติังาน
งานจัดระบบน้ าเพื่อ ช าระค่าใช้จ่ายงานจัดระบบน้ า สจจ.27
เกษตรกรรม เพื่อเกษตรกรรม จ านวน 5 คน

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจดัรูปที่ดนิกลาง
ส านักงานจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 27



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 1 ชม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 10 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 การถา่ยทอดความรู้ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ภาย 1.การตรวจสอบพื้นที่ใน 1.การสอนโดยใช้รูปแบบกระ1.ให้ผู้เขา้รับการสอนทบ นายพลกฤต เจา้หน้าที่ 1 ชม.
การตรวจสอบต า ในหน่วยงานได้รับความโฉนดเบือ้งต้น บวนการมีส่วนร่วม ทวนเนือ้หาวิชาที่ได้รับการ ชาวนรินทร์ ผู้ปฏิบัติงาน
แหน่งพื้นที่เพื่อแบ่ง รู้เร่ืองการตรวจสอบ 2.การอา่นค่าระวางที่ สอน นายสุรัตน์ จ านวน 10 คน
แยกโฉนดภายในเขต ต าแหน่งพื้นที่เพื่อแบ่ง ดินเพื่อหาต าแหน่งแปลง 2.ให้ผู้เขา้รับการสอนลงมือ สุนทรมณีโชติ
จดัรูปที่ดิน แยกโฉนดภายในเขต 3.การตรวจสอบผังแปลง ปฏิบัติจริงเร่ืองการแบ่ง เจา้หน้าที่ฝ่าย

จดัรูปที่ดิน กบัแบบบล็อคจดัรูปที่ดิน แยกโฉนด วิศวกรรม 
เพื่อแบ่งแยกโฉนด สจจ.28

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่28



ล าดบั หัวขอ้ วัตถุประสงค์ เน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอนการวัดและประเมนิผล วิทยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจัดท ารายการ 1.เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ใหผู้้เข้ารับการสอน เจ้าหนา้ที่ 2 ช.ม.

ค านวณช าระ หนว่ยงานรับทราบ ระเบยีบของคณะ กลุ่มย่อยในหนว่ยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิติังาน
ค่าใช้จ่ายงานจัด ที่มา มคีวามรู้ คณะกรรมการ เปน็แบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบยีบข้อก าหนดใน จ านวน 3 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเข้าใจในการ จัดรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จัดท ารายค านวณ 2.ขัน้ตอนการจัด ตัวอย่างเอกสารที่ได้ 2.ใหผู้้เข้ารับกานสอน

ช าระค่าใช้จ่าย ท าข้อมลูเบือ้งต้น ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว ลงมอืปฏบิติัค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเปน็ต่อการ ช าระค่าใช้จ่ายตาม
ปฏบิติังาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จ่าย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิติังาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกข้อมลู
4.การจัดท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จ่าย

2 การเสริมสร้างความรู้ เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม 1.ภาพรวมกระบวนการ 1.การบรรยาย 1.จ านวนผู้เข้ารับการ นายทาวิต เวียนอยู่ ข้าราชการบรรจุ 7 ช.ม.
ความเข้าใจในหลักการ 1.มคีวามรู้ เข้าใจในหลัก 2.หลักการแกไ้ขผังแปลง 2.การลงมอืปฏบิติั ฝึกอบรมจริง ต้องไมต่่ า ใหม ่และลูกจ้าง
แกไ้ขผังแปลง แบง่ การแกไ้ขผังแปลง แบง่แยก แบง่แยกกรรมสิทธิ์ 3.ตอบข้อซักถาม กว่าจ านวนผู้เข้ารับการ ที่ต้องปฏบิติังาน
แยกกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ สามารถน าไป 3.ขัน้ตอนและวิธีการในการ ฝึกอบรมตามเปา้หมาย เกีย่วข้องกบั

ปฏบิติังานได้ ปฏบิติังานจริง โครงการที่ก าหนดไว้ ภารกจิหลัก
2.มโีอกาสแลกเปล่ียน ความ 2.ประเมนิความรู้ ความ จ านวน 2 คน
รู้ ความคิดเหน็ และประสบ เข้าใจ โดยการทดสอบ
การณ์ ในการปฏบิติังานซ่ึงกนั กอ่น-หลังการฝึกอบรม
และกนั อนัเปน็การส่งเสริม

การจัดการความรู้และความ

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจดัรูปที่ดนิกลาง
ส านักงานจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 29



ล าดบั หัวขอ้ วัตถุประสงค์ เน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอนการวัดและประเมนิผล วิทยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจดัรูปที่ดนิกลาง

ส านักงานจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 29

สัมพันธ์ที่ดีและเปน็ประโยชน์
ในการปฏบิติังานต่อไป



ล าดบั หัวขอ้ วัตถุประสงค์ เน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอนการวัดและประเมนิผล วิทยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจัดท ารายการ 1.เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ใหผู้้เข้ารับการสอน เจ้าหนา้ที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หนว่ยงานรับทราบ ระเบยีบของคณะ กลุ่มย่อยในหนว่ยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิติังาน
ค่าใช้จ่ายงานจัด ที่มา มคีวามรู้ คณะกรรมการ เปน็แบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบยีบข้อก าหนดใน จ านวน 5 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเข้าใจในการ จัดรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จัดท ารายค านวณ 2.ขัน้ตอนการจัด ตัวอย่างเอกสารที่ได้ 2.ใหผู้้เข้ารับกานสอน

ช าระค่าใช้จ่าย ท าข้อมลูเบือ้งต้น ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว ลงมอืปฏบิติัค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเปน็ต่อการ ช าระค่าใช้จ่ายตาม
ปฏบิติังาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จ่าย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิติังาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกข้อมลู
4.การจัดท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จ่าย

2 หลักการชลประทาน 1.เพ่อใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม 1.ความหมายของการ 1.ใช้ส่ือต่างๆด้านเทคโน 1.ร้อยละของบคุลากร นายพงรัตน ์ออ่นละมนุ ข้าราชการ 3 ช.ม.
(Irrigation Principle) มคีวามรู้ความเข้าใจมากขึน้ ชลประทาน โลยีเข้ามาช่วยใหเ้หน็ ทดสอบผ่านเกณฑ์ วิศวกรชลประทาน พนกังานราชการ

2.ท าไมจึงต้องมกีารชลประ ภาพแล้วเข้าใจเนือ้หาได้ (ร้อยละ70) ช านาญการ และ ผู้มส่ีวนเกีย่ว
ทาน ง่ายขึน้ ข้อง ที่มไิด้อยูใ๋น
3.ประเภทและหนา้ที่ของอา นางสาวปฐมรัตน สายงาน ชลประ
คารชลประทานแบบต่างๆ แสงหรัิญ ทานโดยตรง
4.การส่งน้ าชลประทาน วิศวกรชลประทาน จ านวน 15 คน
5.การระบายน้ า
6.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ า

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจดัรูปที่ดนิกลาง
ส านักงานจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 30



ล าดบั หัวขอ้ วัตถุประสงค์ เน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอนการวัดและประเมนิผล วิทยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจัดท ารายการ 1.เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ใหผู้้เข้ารับการสอน เจ้าหนา้ที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หนว่ยงานรับทราบ ระเบยีบของคณะ กลุ่มย่อยในหนว่ยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิติังาน
ค่าใช้จ่ายงานจัด ที่มา มคีวามรู้ คณะกรรมการ เปน็แบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบยีบข้อก าหนดใน จ านวน 5 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเข้าใจในการ จัดรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จัดท ารายค านวณ 2.ขัน้ตอนการจัด ตัวอย่างเอกสารที่ได้ 2.ใหผู้้เข้ารับกานสอน

ช าระค่าใช้จ่าย ท าข้อมลูเบือ้งต้น ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว ลงมอืปฏบิติัค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเปน็ต่อการ ช าระค่าใช้จ่ายตาม
ปฏบิติังาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จ่าย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิติังาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกข้อมลู
4.การจัดท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จ่าย

2 กระบวนการด าเนนิ 1.มคีวามรู้ความเข้าใจในการ 1.ด้านกฏหมาย 1.การน าเสนอของวิทยา 1.ท าแบบทดสอบ 1.นายโสภณ สังข์ทอง เจ้าหนา้ที่ 18 ช.ม.
งานจัดรูปที่ดินและ ด าเนนิงงานจัดรูปที่ดินและ 2.การจัดท าแผนงานต่างๆ กร กอ่น-หลังการฝึกอบรม นติิกรช านาญงาน ผู้ปฏบิติังาน
จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม 3.พรบ การจัดซ้ือจัดจ้าง 2.ถาม-ตอบ 2.แบบส ารวจความเข้า 2.นายภชุงค์ สุวรรณ จ านวน 15 ราย
ตาม พรบ จัดรูปที่ดิน ตาม พรบ จัดรูปที่ดินเพื่อ และการบริหารพัสดุภาครัฐ 3.แบง่กลุ่ม ใจและประเมนิผล ปากแพรก
เพื่อเกษตรกรรม เกษตรกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2560 4.ปฏบิติังานจริง วิศวกรชลประทานช า
พ.ศ.2558 4.การบริหารสัญญางานกอ่ นาญการ

สร้าง 3.วิทยาการภายนอก
5.การเงินและการเบกิจ่าย

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจดัรูปที่ดนิกลาง
ส านักงานจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 31



ล าดบั หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหาวชิา เทคนิคการเรียนการสอนการวดัและประเมินผล วทิยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจดัท ารายการ 1.เพื่อให้เจา้หน้าที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ให้ผู้เขา้รับการสอน เจา้หน้าที่ 2 ช.ม.

ค านวณช าระ หน่วยงานรับทราบ ระเบียบของคณะ กลุ่มยอ่ยในหน่วยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จา่ยงานจดั ที่มา มีความรู้ คณะกรรมการ เป็นแบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบียบขอ้ก าหนดใน จ านวน 5 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเขา้ใจในการ จดัรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จดัท ารายค านวณ 2.ขั้นตอนการจดั ตัวอยา่งเอกสารที่ได้ 2.ให้ผู้เขา้รับกานสอน

ช าระค่าใช้จา่ย ท าขอ้มูลเบือ้งต้น ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ลงมือปฏิบัติค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเป็นต่อการ ช าระค่าใช้จา่ยตาม
ปฏิบัติงาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จา่ย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกขอ้มูล
4.การจดัท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จา่ย

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั 1.เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบและ 1.ลักษณะงานจดัรูปที่ดิน 1.บรรยาย/ตอบขอ้ซัก 1.ผู้เขา้รับการอบรม นายปุลิน กหุลาบ เจา้หน้าที่ 3 ช.ม.
งานจดัรูปที่ดินและจดั เขา้ใจเกี่ยวกบังานจดัรูปที่ดิน และจดัระบบน้ าเพื่อเกษตร ถาม ท าแบบทดสอบ กอ่น- ผจจ.32 ผู้ปฏิบัติงาน
ระบบน้ าเพื่อเกษตร และจดัระบบน้ าเพื่อเกษตร กรรม หลัง การฝึกอบรม ผจจ.32
กรรม กรรม เช่น ลักษณะงาน นโย 2.นโยบายต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 35 คน

บายของกระทรวง/กรม และ ของกระทรวง กรม และส า
กฏหมายที่เกี่ยวขอ้ง นักฯ

3.กฏหมายต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจัดรูปทีด่นิกลาง
ส านักงานจัดรูปทีด่นิและจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที ่32



ล าดบั หัวขอ้ วัตถุประสงค์ เน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล วิทยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจัดท ารายการ 1.เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ใหผู้้เข้ารับการสอน เจ้าหนา้ที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หนว่ยงานรับทราบ ระเบยีบของคณะ กลุ่มย่อยในหนว่ยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิติังาน
ค่าใช้จ่ายงานจัด ที่มา มคีวามรู้ คณะกรรมการ เปน็แบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบยีบข้อก าหนดใน จ านวน 5 ราย
ระบบน้ าเพื่อ ความเข้าใจในการ จัดรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จัดท ารายค านวณ 2.ขัน้ตอนการจัด ตัวอย่างเอกสารที่ได้ 2.ใหผู้้เข้ารับกานสอน

ช าระค่าใช้จ่าย ท าข้อมลูเบือ้งต้น ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว ลงมอืปฏบิติัค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเปน็ต่อการ ช าระค่าใช้จ่ายตาม
ปฏบิติังาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จ่าย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิติังาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกข้อมลู
4.การจัดท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จ่าย

2 การพัฒนาองค์กรเชิง 1.เพื่อใหผู้้เข้าอบรมเข้าใจถึง 1.การวิเคราะหอ์งค์กรใน 1.สัมนาเชิงปฏบิติัการ แบบทดสอบผ่านเกณฑ์ นายพัสกร ประเทพ เจ้าหนา้ที่ 21 ช.ม.
กลยุทธ์เพื่อก าหนดวิ วิสัยทัศนแ์ละยุทธศาสตร์การ ปจัจุบนั (ร้อยละ 70) ผู้ปฏบิติังาน
สัยทัศน ์สจจ.33 พัฒนาองค์กร 2.วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม จ านวน 23 ราย

3.การวิเคราะหค์วามต้องการ
ของผู้มส่ีวนได้เสีย
4.การวอเคราะหก์ารแข่งขัน
5.การสังเคราะหก์ลยุททธ์
ด้วย TOWS Martrix
6.การวางกลยุทธ์ตามแนว
ทางของ Balance Score

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจดัรูปที่ดนิกลาง
ส านักงานจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 33



ล าดบั หัวขอ้ วัตถุประสงค์ เน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล วิทยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ

แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)
ส านักงานจดัรูปที่ดนิกลาง

ส านักงานจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 33

7.การจัดท าโครงการและการ
เขียนโครงการเชิงกลยุทธ์



ล าดบั หัวขอ้ วัตถุประสงค์ เน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล วิทยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจัดท ารายการ 1.เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ใหผู้้เข้ารับการสอน เจ้าหนา้ที่ 8 ช.ม.

ค านวณช าระ หนว่ยงานรับทราบ ระเบยีบของคณะ กลุ่มย่อยในหนว่ยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิติังาน
ค่าใช้จ่ายงานจัด ที่มา มคีวามรู้ คณะกรรมการ เปน็แบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบยีบข้อก าหนดใน จ านวน 2 ราย
ระบบน้ าเพื่อ ความเข้าใจในการ จัดรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จัดท ารายค านวณ 2.ขัน้ตอนการจัด ตัวอย่างเอกสารที่ได้ 2.ใหผู้้เข้ารับกานสอน

ช าระค่าใช้จ่าย ท าข้อมลูเบือ้งต้น ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว ลงมอืปฏบิติัค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเปน็ต่อการ ช าระค่าใช้จ่ายตาม
ปฏบิติังาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จ่าย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิติังาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกข้อมลู
4.การจัดท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จ่าย

2 การปฏบิติังานตาม 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้า 1.ระเบยีบ กฏกระทรวง 1.บรรยาย อธิบาย 1.เจ้าหนา้ที่สามารถ 1.ผจจ.34 1.เจ้าหนา้ที่งาน 56 ช.ม.
พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้าง ใจ การปฏบิติังานตาม พ.ร.บ. พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้าง ระเบยีบ หลักเกณฑ์ ปฏบิติัการจัดซ้ือจัดจ้าง 2.ว.ศ.34 จด. พัสดุ
พ.ศ.2560 จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 ข้อปฏบิติัตาม พ.ร.บ. ได้ถูกต้องตามขัน้ตอน 3.บท.33 จด 2.เจ้าหนา้ที่ฝ่าย

ใหก้บัเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงาน จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 ระเบยีบ กฏกระทรวง วิศวกรรม
2.เตรียมความพร้อมด้านการ 2.ขัน้ตอนการปฏบิติังาน พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 8 ราย
จัดซ้ือจัดจ้าง รองรับภาระกจิ จริง พ.ศ.2560
ของหนว่ยงานภายในอนาคต 3.วิเคราะห ์แกไ้ขปญัหา
3.เพื่อตอบสนองนโยบายของ ที่เกดิจากสถานการณ์จริง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบฟอร์มที่ 2
แบบฟอร์ม แผนบทเรียนภายในหน่วยงาน (Unit School)

ส านักงานจดัรูปที่ดนิกลาง
ส านักงานจดัรูปที่ดนิและจดัระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 34



ล าดบั หัวขอ้ วัตถุประสงค์ เน้ือหาวิชา เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล วิทยากร กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ
1 การจัดท ารายการ 1.เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ 1.หลักเกณฑ์ที่มา 1.ใช้วิธีการประชุม 1.ใหผู้้เข้ารับการสอน เจ้าหนา้ที่ 2 ชม.

ค านวณช าระ หนว่ยงานรับทราบ ระเบยีบของคณะ กลุ่มย่อยในหนว่ยงาน ทบทวนหลักเกณฑ์และ ผู้ปฏบิติังาน
ค่าใช้จ่ายงานจัด ที่มา มคีวามรู้ คณะกรรมการ เปน็แบบเล่าเร่ืองโดยใช้ ระเบยีบข้อก าหนดใน จ านวน 13 คน
ระบบน้ าเพื่อ ความเข้าใจในการ จัดรูปที่ดินกลาง ส่ือ Powerpoint และ การค านวณได้
เกษตรกรรม จัดท ารายค านวณ 2.ขัน้ตอนการจัด ตัวอย่างเอกสารที่ได้ 2.ใหผู้้เข้ารับกานสอน

ช าระค่าใช้จ่าย ท าข้อมลูเบือ้งต้น ด าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว ลงมอืปฏบิติัค านวณ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่จ าเปน็ต่อการ ช าระค่าใช้จ่ายตาม
ปฏบิติังาน ค านวณช าระค่า แบบฟอร์มและสรุปผล
2.สามารถน าความ ใช้จ่าย ได้
รู้ที่ได้ไปปฏบิติังาน 3.แบบฟอร์มรูป
ได้ แบบตารางการ

ค านวณและวิธีการ
กรอกข้อมลู
4.การจัดท ารายงาน
สรุปผลการค านวณ
ช าระค่าใช้จ่าย

2 กระบวนการด าเนนิ 1.เพื่อใหเจ้าหนา้ที่ 1.พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อ 1.ประชุมกลุ่มหนว่ยงาน 1.ท าแบบทดสอบ กอ่น-หลัง นายเอกพล เจ้าหนา้ที่ 1.5 ช.ม.
งานจัดรูปที่ดินและ ในหนว่ยงานมคีวามรู้ เกษตรกรรมป ีพ.ศ. โดยใช้ส่ือ Power Point และ การฝึกอบรม สุวรรณรัต ผู้ปฏบิติังาน
จัดระบบน้ าเพื่อ ความเข้าใจเกีย่วกบั 2558 ตัวอย่างจากภาพถ่ายงานที่ด า 2.แบบส ารวจความเข้าใจ สน.35 จด. สจจ.35 
เกษตรกรรม ตาม พ.ร.บ. จัดรุปที่ดิน 2.ขัน้ตอนด าเนนิงานจัด เนนิการเสร็จแล้ว และประเมนิผล จ านวน 13 คน
พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อ เพื่อเกษตรกรรม รูปที่ดินและงานจัดระ
เกษตรกรรม พ.ศ. พ.ศ.2558 บบน้ า
2558 2.มคีวามเข้าใจและ

สามารถด าเนนิงาน
จัดรูปที่ดินหรืองาน
จัดระบบน้ า ตาม 
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พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินฯ
พ.ศ.2558 ได้
3.สามารถน าความรู้
ที่ได้ไปถ่ายทอดใหบ้คุ
คลในหนว่ยงานอืน่
ทราบและปฏบิติัต่อ
ไปได้


