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

1. การถ่ายทอดนโยบาย Smart แผน 2 4 ชัว่โมง
Agriculture Curve สู่
การปฏบิติั

ผล
2. ระเบยีบงานสารบรรณเกีย่วกบั แผน 1 3 ช่ัวโมง

การวางโครงการ
ผล

3. ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป
1. แนวทางการจัดท าผลงาน แผน 1 25 3 ช่ัวโมง ร้อยละของผู้เข้ารับการ นางจิตรา บญุรอด

เพื่อเสนอขอรับการประเมนิเพื่อ อบรม มคีวามเข้าใจในการ
แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหนง่ประเภท จัดท าและการเขียนผลงาน
วิชาการระดับช านาญการ ได้ถูกต้อง

ผล
2. การเบกิเบีย้เล้ียงการเดินทาง แผน 1 25 3 ช่ัวโมง ร้อยละของผู้เข้ารับการ นายศิริศักด์ิ สายกล่ิน

ไปราชการ อบรม มคีวามเข้าใจในการ
จัดท าเอกสารประกอบ
การเบกิ ได้ถูกต้อง

ผล
4.

1. การใช้ Application และ แผน 1 13 3 ช่ัวโมง ร้อยละของบุคคลากรมี ผวศ.บก.
เทคโนโลยีในการจ้างท า ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์

ฐานข้อมลูแกไ้ขข้อมลูร่วมกนั (ร้อยละ 80%)

แบบออนไลนแ์ละงานด้าน
ส่วนวิศวกรรม

ผล

ส่วนวศิวกรรม

แผนปฏบิัตกิำรจดักำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง
ส ำนักบริหำรโครงกำร

ล ำดบั หัวขอ้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

แบบฟอร์มที่ 1 



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
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ล ำดบั หัวขอ้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

2. การใช้ภาษาองักฤษในงาน แผน 1 13 3 ชัว่โมง ร้อยละของบุคคลากรมี ผวศ.บก.
วิศวกรรมและวางโครงการ ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์

(ร้อยละ 80%)

ผล
5.

1. การพิจารณาธรณีและปฐพี แผน 2 10 5 วัน พิจารณาธรณีและปฐพี ผวค.1 บก.
ในสนามเพื่องานวางโครงการ ในสนามได้ถูกต้อง

ผล
2. การท าแบบจ าลองสมดุลน้ า แผน 5 10 20 วัน วิเคราะหส์มดุลน้ า ผวค.1 บก.
อย่างละเอยีด ได้ถูกต้อง

ผล
6.

1. การลดข้อขัดแย้งในการ แผน 2 20 5 วัน แบบสอบถามความพอใจ กสช.
ด าเนนิโครงการ ของราษฎรต่อการมส่ีวน

ร่วมกบักรมชลประทาน

ผล
2. ค่าชดเชยและค่าทดแทน แผน 2 20 2 วัน แบบทดสอบความเข้าใจ สมด.
ในงานชลประทาน

ผล

ส่วนวำงโครงกำรที ่1

ส่วนวำงโครงกำรที ่2
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7.
1. ความรู้ด้านการชลประทาน แผน 2 20 2 วัน แบบทดสอบความเข้าใจ สบก.
เพื่อวางโครงการ

ผล
2. การประเมนิความต้องการ แผน 2 20 2 วัน แบบทดสอบความเข้าใจ สบก.
ใช้น้ า

ผล
8.

1. การประยุกต์ใช้โปรแกรม แผน 2 10 1 เดือน วค.1/4 บก.
GIS ส าหรับการวางโครงการ

ผล
2. การก าหนดขนาดท่อส่งน้ า แผน 2 10 1 เดือน วค.2/4 บก.
ระดับวางโครงการ

ผล
9.

1. เทคนคิอย่างง่ายในการจัด แผน 1 30 3 ช่ัวโมง วล.1 บก.
ระดับการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม

ผล
2. การวิเคราะหผู้์มส่ีวนได้เสีย แผน 1 30 3 ช่ัวโมง วล.2 บก.
ในงานพัฒนาแหล่งน้ า

ผล

ส่วนวำงโครงกำรที ่3

ส่วนวำงโครงกำรที ่4

ส่วนสิง่แวดล้อม



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ
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3. เทคนคิการเขียนรายงาน แผน 1 20 3 ช่ัวโมง น.ส. พรศิริ คณะใหญ่

การวิเคราะหคุ์ณภาพน้ า

ผล
4. เทคนคิการเขียนรายงาน แผน 1 30 3 ช่ัวโมง น.ส.อรพรรณ จลุภกัด์ิ

รายการข้อมลูส่ิงแวดล้อม (EC)

ผล
10.

1. การวิเคราะหโ์ครงสร้างราคา แผน 1 15 3 ช่ัวโมง ผชช.ศก.
น.ส.กรณัฏฐ์ เมฆชัย

ผล
2. หลักการประเมนิมลูค่า แผน 1 15 3 ช่ัวโมง ศป.1 บก.
ด้านส่ิงแวดล้อม

ผล
11.

1. การจัดท าแผนบริหาร แผน ร้อยละของผู้เข้ารับการ
หนีส้าธารณะ 1.จัดท าเอกสารการสอน 1 30 4 เดือน อบรมเข้าใจในการจัด อคัราวุฒิ/เจริญ/ธัชพงศ์

2.จัดอบรม รุ่น 1 1 13 3 ช่ัวโมง ท าแผนบริหารหนี้ อคัราวุฒิ/เจริญ/ธัชพงศ์

3.จัดอบรม รุ่น 2 1 13 3 ช่ัวโมง สาธารณะ (ร้อยละ 70) อคัราวุฒิ/เจริญ/ธัชพงศ์

ผล
2. เทคนคิการแปลเอกสาร แผน 2 26 6 ช่ัวโมง ร้อยละของบคุลากร มต.บก.
ภาษาต่างประเทศ มผีลการทดสอบผ่าน

เกณฑ์ (ร้อยละ 70)
ผล

ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงกำร

ส่วนโครงกำรเงินกู้และกิจกำรตำ่งประเทศ


