
แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนนิงำน (คร้ัง) (คน) กำรด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระดับส ำนัก/กอง
กำรถ่ำยทอด 1 40 2 ชม. ร้อยละ 70 ของ ผส.อส.
นโยบำย Smart ผู้เข้ำร่วมฟังกำร
Agriculture Curve บรรยำยมีควำมรู้
สู่กำรปฏิบัติ ควำมเข้ำใจ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 1 20 3 ชม. ร้อยละ 70 ของ ผส.อส.
บริษัทท่ีปรึกษำ ส ำหรับงำนจ้ำง ผู้เข้ำร่วมฟังกำร
ท่ีปรึกษำส ำรวจ ออกแบบ บรรยำยมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจ
ระดับส่วน/ฝ่ำยบริหำรท่ัวไปของส ำนัก/กอง/กลุ่ม/โครงกำร

ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป
1. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำร 1 25  1 ชม. ร้อยละ 70 ของ ฝบท.อส.
   บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มเป้ำหมำย

มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ

2. กำรเขียนหนังสือรำชกำร 1 25  1 ชม. ร้อยละ 70 ของ ฝบท.อส.
กลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ

ส่วนวิศวกรรม

หวัข้อ

1

2

แผน

ผล

แบบฟอร์มที ่1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง

ส ำนัก/กอง ออกแบบวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม

แผน

ผล

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561
ล ำดับ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
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แผน

ผล

แผน

ผล

4



แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนนิงำน (คร้ัง) (คน) กำรด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หวัข้อ

แบบฟอร์มที ่1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง

ส ำนัก/กอง ออกแบบวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561
ล ำดับ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

1. หลักเกณฑ์กำรคิดรำคำกลำง 2 6 5 วัน กำรสอบถำม วศ.1 อส.
    งำนก่อสร้ำงอำคำร งำนก่อสร้ำง ควำมพึงพอใจ
    ชลประทำน งำนก่อสร้ำงทำง
    และงำนก่อสร้ำงสะพำน
2. กำรออกแบบบำน HIGH 1 10 3 ชม. กำรสอบถำม วศ.2 อส.
    PRESSURE GATE ควำมพึงพอใจ
    พร้อมเคร่ืองยก

ส่วนออกแบบสถำปัตยกรรม
1. งำนออกแบบผังบริเวณหัวงำน 2 15 3 ชม. ร้อยละ 70 ของ ผอส.อส.

ผู้เข้ำฟังบรรยำย
มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ

2. งำนออกแบบงำนสถำปัตยกรรม 2 15 3 ชม. ร้อยละ 70 ของ ผอส.อส.
ผู้เข้ำฟังบรรยำย
มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ
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แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนนิงำน (คร้ัง) (คน) กำรด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หวัข้อ

แบบฟอร์มที ่1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง

ส ำนัก/กอง ออกแบบวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561
ล ำดับ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ส่วนออกแบบโครงสร้ำงพิเศษ
1. กำรแปรค่ำผลดินจำกหลุมเจำะ 1 5 3 ชม. ร้อยละ 80 ของ อค.1 อส.
    ในงำนฐำนรำก ผู้เข้ำฟังบรรยำย

มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ

2. กำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำร 2 6 3 ชม. ร้อยละ 80 ของ อค.2 อส.
    เบือ้งต้น ข้อก ำหนด พ.ร.บ. ผู้เข้ำฟังบรรยำย
    และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง มีควำมรู้และ

ควำมเข้ำใจ
ส่วนมำตรฐำนกำรออกแบบ
1. กำรออกแบบระบบส่งน้ ำ 1 12 2 ชม. ร้อยละ 70 ของ ผมอ.อส.
    ด้วยท่อ กลุ่มเป้ำหมำย

มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ

2. กำรเลือกต ำแหน่งท่ีต้ัง 1 12 2 ชม. ร้อยละ 70 ของ ผมอ.อส.
    สถำนีสูบน้ ำ กลุ่มเป้ำหมำย

มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ

ผล

ผล

แผน
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แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนนิงำน (คร้ัง) (คน) กำรด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หวัข้อ

แบบฟอร์มที ่1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง

ส ำนัก/กอง ออกแบบวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561
ล ำดับ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

ส่วนออกแบบระบบชลประทำน
1. กำรประยุกต์ใช้ค ำส่ังในกำร 1 20 1 เดือน ร้อยละ 70 ของ ผอร.อส.
    เขียนแบบด้วย Autocad กลุ่มเป้ำหมำย

มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ

2. กำรพิจำณำข้อมูลดินจำก 1 20 1 เดือน ร้อยละ 70 ของ ผอร.อส.
    Boring Log กลุ่มเป้ำหมำย

มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ

3. กำรค ำนวณออกแบบประตู 1 20 1 เดือน ร้อยละ 70 ของ ผอร.อส.
    ระบำยน้ ำ กลุ่มเป้ำหมำย

มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ

4. กำรค ำนวณออกแบบฝำย 1 20 1 เดือน ร้อยละ 70 ของ ผอร.อส.
กลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ
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แผน/ผล จ ำนวน จ ำนวน ระยะเวลำ

กำรด ำเนนิงำน (คร้ัง) (คน) กำรด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หวัข้อ

แบบฟอร์มที ่1
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหน่วยงำน (Unit School) ของส ำนัก/กอง

ส ำนัก/กอง ออกแบบวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561
ล ำดับ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

5. กำรค ำนวณออกแบบระบบ 1 20 1 เดือน ร้อยละ 70 ของ ผอร.อส.
    ท่อส่งน้ ำ กลุ่มเป้ำหมำย

มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ

ส่วนออกแบบเขื่อน
1. ก ำแพงทึบน้ ำ 1 10 1 ชม. ร้อยละ 70 ของ ผอข.อส.
    (Slurry Wall) กลุ่มเป้ำหมำย

มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ

2. เคร่ืองมือตรวจวัด 1 10 1 ชม. ร้อยละ 70 ของ ผอข.อส.
    พฤติกรรมเขื่อน กลุ่มเป้ำหมำย

มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจ
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