
แบบฟอร์มที่ 1 
 

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)  
ส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนินงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วัด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

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 การถ่ายทอด

นโยบาย Smart 
Agriculture Curve 
สู่การปฏิบัต ิ

แผน 1 80 1 ชม.             ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ใน สสธ. ระดับ

ตั้งแต่หัวหน้างาน
ขึ้นไปไดร้ับการ

ถ่ายทอด 
(ร้อยละ 80) 

 

ผส.สธ. 
ผชช. 

 

 
 ผล                             

2 ยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน 20 ป ี
 

แผน 1 80 1 ชม.             ร้อยละของ
จ านวนบุคลากร
ใน สสธ. ระดับ

ตั้งแต่หัวหน้างาน
ขึ้นไปไดร้ับการ

ถ่ายทอด 
(ร้อยละ 80) 

 

ผส.สธ. 
ผชช. 

 

  ผล                

3 ลักษณะการเบิกจา่ย
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

แผน 1 40 2 ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 70) 
 

ฝบท.สธ.  

  ผล                             
  



แบบฟอร์มที่ 1 
 

ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนินงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วัด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

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

การปฎิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
 

แผน 1 40 1 ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 70) 
 

ฝบท.สธ.  

 ผล                
5 การจ าหน่าย

ครุภณัฑ์ช ารุด 
แผน 1 40 3 ชม.             ร้อยละของ

บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่าน

เกณฑ ์
(ร้อยละ 70) 

ฝบท.สธ.  

  ผล                              
6 ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการรังวัดหา
ค่าพิกัดและค่าระดับ
ด้วยเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม 
GNSS โดยวิธี
โครงข่ายรังวัด 
CORS 

แผน 4 25 8 ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 70) 

ผวศ.สธ.  

 ผล                

7 ความรู้และความ
เข้าใจกระบวนการ
สร้างหมดุหลักฐาน 
QR Code 

แผน 3 25 6 ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ์  

(ร้อยละ 80) 

ผวศ.สธ.  

 ผล                
  



แบบฟอร์มที่ 1 
 

ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนินงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วัด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

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

เกี่ยวกับอากาศยาน
ไร้นักบิน 
 

แผน 1 20 12 ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 60) 

ผทภ.สธ.  

 ผล                

9 การประมวลผลภาพ
ออร์โธเชิงเลขจาก
อากาศยานไร้นักบิน
ด้วยโปรแกรม 
Trimble Business 
Center 
 

แผน 1 20 10 ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 60) 

ผทภ.สธ.  

 ผล                

10 การจัดการข้อมูล
ส ารวจเบื้องต้น 
 

แผน 5 30 15 ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 70) 

ผสพ.สธ.  

 ผล                

11 การประมวลผล
ข้อมูลแผนที ่

แผน 3 30 9 ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 70) 

ผสพ.สธ.  

 ผล                
  



แบบฟอร์มที่ 1 
 

ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนินงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วัด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

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

ความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนงานการ
ส ารวจกันเขต
ชลประทาน 

แผน 3 40 14 ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 70) 

ผสร.สธ.  

 ผล                

13 
ความรู้เกี่ยวกับการ
รังวัดที่ดินท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
ชลประทาน 

แผน 2 40 7             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 70) 

ผสร.สธ.  

 ผล                

14 การจ าแนกดิน หิน
ทางวิศวกรรม 

แผน 3 11 6 ชม. 

            

ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 60) 

ผวธ.สธ.  

 ผล                
15 การจ าแนก

คุณภาพของมวล
หิน 

แผน 4 11 6 ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 60) 

ผวธ.สธ.  

 ผล                
  



แบบฟอร์มที่ 1 
 

ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนินงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วัด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

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

ภาคสนาม ในการ
ส ารวจธรณีวิทยา
ฐานราก งานเขื่อน
และอาคารประกอบ 

แผน ๑ ๑๕ ๕ ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 70) 

ผธว.สธ.  

 ผล                

17 การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ในการ
ส ารวจธรณีฟสิิกส์
ฐานราก งานเขื่อน
และอาคารประกอบ 

แผน ๑ ๑๕ ๓ ชม.             ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ

ทดสอบผ่าน
เกณฑ ์

(ร้อยละ 70) 

ผธว.สธ.  

 ผล                
18 เทคนิคการส ารวจ

ปฐพีกลศาสตร์ โดย
วิธีการตอกทดลอง
มาตรฐาน 
(Standard 
Penetration Test 
: SPT) 

แผน 1 25 3 ชม. 

            

ผ่านประเมินการ
ตอกทดลองตาม
มาตรฐาน 
(Standard 
Penetration 
Test : SPT) 

ผปก.สธ.  

 ผล                
  



แบบฟอร์มที่ 1 
 

ล าดับ กิจกรรม 
แผน/ผล 

การ
ด าเนินงาน 

จ านวน 
(ครั้ง) 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตัวชี้วัด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

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

ด าเนินการเจาะ
ส ารวจปฐพี
กลศาสตร์ โดย
วิธีการตอกทดลอง
มาตรฐาน 
Standard 
Penetration Test 
: SPT) 

แผน 

 

1 25 3 ชม 

            

ผ่านประเมินการ
รายงานผลการ
เจาะตาม
มาตรฐาน 
(Standard 
Penetration 
Test : SPT) 

ผปก.สธ.  

 ผล                
 


