
แบบฟอร์มที ่1

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.

การเสริมสร้างความรู้ตามนโยบาย Smart
 Agriculture Curve

แผน 9 40 ม.ค. - ก.ย. 61 ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
 (ร้อยละ 70)

ผอ.พก.

ผล

แผน 9 40 ม.ค. - ก.ย. 61 ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
 (ร้อยละ 70)

ผอ.พก.

ผล

แผน 2 20-25 20 นาที ร้อยละของการ
จดัเกบ็เอกสารใน
ระบบงานสาร
บรรณ
อเิล็กทรอนิกส์ได้
ถกูต้อง

ธก.พก. และ 
เจา้พนักงาน
ธุรการ

ผล

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561

แบบฟอร์มแผนปฏิบตักิำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School)
กองพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง

หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ
หมำย
เหตุ

1
ระดบักอง

ระดบัส่วน/ฝ่ำย/ส ำนักงำนก่อสร้ำง ฯ

การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ         
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

2

3
ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป
การจดัเกบ็เอกสารในระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์
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แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

4 แนวทางการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work manual)

แผน 3 9 3 ชม. ร้อยละของการ
จดัท าคู่มือ ถกูต้อง
 ครบถว้น เป็นไป
ตามแนวทางการ
จดัท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

บส.พก.

ผล

5 การเขยีนค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ แผน 2 10-15 30 นาที ร้อยละของ
ขอ้ผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกดิ
ผลสัมฤทธิ์

งบ.พก. และ 
เจา้พนักงาน
การเงินและ
บัญชี

ผล

6 การจดัท าสัญญาหลังจากมีการอนุมัติ
ส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง

แผน 1 7 2 ชม. ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
 (ร้อยละ 80)

พด.พก.

ผล

7 การจดัท าประมาณการงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี

แผน 1 20 ก.ค. - ส.ค. 61 ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
 (ร้อยละ 70)

ผวศ.พก.

ผล

ส่วนวศิวกรรม

2



แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

8 การวางแผนงานกอ่สร้างเขือ่นดิน แผน 1 25 ก.พ. , พ.ค. , 
ส.ค. 61

ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
 (ร้อยละ 70)

ผวศ.พก.

ผล

9 1. การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

แผน 3 20 1 ชม. ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผตป.พก.

ผล

10 2. การขออนุมัติเปิดโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง

แผน 3 20 1 ชม. ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผตป.พก.

ผล

11 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ          
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 4 30 ธ.ค. 60 - 
ก.ค. 61

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน มีความรู้
ความเขา้ใจ และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้

 ผสก.1 ,     
วศ.1 พก. , 
กส.1-4/1 
พก. , ตว.1 

พก.

ผล

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่1

ส่วนตดิตำมและประเมินผล
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แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

12 การเตรียมความพร้อมกอ่นการกอ่สร้าง
(การจดัหาท่ีดิน)

แผน 4 30 ธ.ค. 60 - 
ก.ค. 61

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน มีความรู้
ความเขา้ใจ และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้

ผสก.1 , วศ.1
 พก. , กส.

1-4/1 พก. ,
 ผง.1 พก.

ผล

13 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรก่อสร้ำงเขือ่นดนิ
การวางแผนโครงการ แผน 5 15 7.5 ชม. ร้อยละของ

บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝ่ายวิศวกรรม
 สกก.2
ฝ่ายกอ่สร้างท่ี
 1-4/2 พก.

ผล
การส ารวจเพื่อการกอ่สร้าง แผน 2 15 5 ชม. ร้อยละของ

บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝ่ายวิศวกรรม
 สกก.2
ฝ่ายกอ่สร้าง 
1-4/2 พก.

ผล
การปฏิบัติงานกอ่สร้างงานขดุดินและหิน แผน 3 15 6 ชม. ร้อยละของ

บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝ่ายวิศวกรรม
 สกก.2
ฝ่ายกอ่สร้าง 
1-4/2 พก.

ผล

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่2
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แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

การปฏิบัติงานกอ่สร้างงานถมดิน แผน 2 15 4 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝ่ายวิศวกรรม
 สกก.2
ฝ่ายกอ่สร้าง 
1-4/2 พก.

ผล
การปฏิบัติงานกอ่สร้างงานคอนกรีต แผน 2 15 3 ชม. ร้อยละของ

บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝ่ายวิศวกรรม
 สกก.2
ฝ่ายกอ่สร้าง 
1-4/2 พก.

ผล

14 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนเจำะส ำรวจทำงธรณวีทิยำ
แผน 2 15 5 ชม. ร้อยละของ

บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝ่ายปฐพแีละ
ธรณีวิทยา

ส่วนวิศวกรรม
 สชป.2

ผล
แผน 2 15 5 ชม. ร้อยละของ

บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝ่ายปฐพแีละ
ธรณีวิทยา

ส่วนวิศวกรรม
 สชป.2

ผล

งานส ารวจปฐพกีลศาสตร์(แหล่งบ่อยมืดิน)
ส าหรับงานออกแบบและกอ่สร้าง

งานเจาะส ารวจธรณีวิทยาฐานราก
ส าหรับงานออกแบบและกอ่สร้าง
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แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

แผน 2 15 3 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝ่ายปฐพแีละ
ธรณีวิทยา

ส่วนวิศวกรรม
 สชป.2

ผล

แผน 2 15 6 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 70)

ฝ่ายปฐพแีละ
ธรณีวิทยา

ส่วนวิศวกรรม
 สชป.2

ผล

15 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ          
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 15 25 15 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร
ท่ีท าการทดสอบ
(ร้อยละ 70)

ผสก.3

ผล

16 การจดัหาท่ีดินเพื่อการชลประทาน 
กรณีศึกษาโครงการระบบส่งน้ าอา่งเกบ็น้ า
คลองโพธิ์

แผน 15 25 15 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร
ท่ีท าการทดสอบ
(ร้อยละ 70)

ผสก.3

ผล

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่3

งานวิเคราะห์การร่ัวซึมของน้ าผ่านฐานราก
เขือ่นและการออกแบบปรับปรุงฐานราก

การปฏิบัติการปรับปรุงฐานราก
โดยวิธีการเจาะละอดัฉดีน้ าปูน
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แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

17 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ          
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 10 20 60 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผกก.4 ทุกวันท่ี
 15 

ของทุก
เดือน

ผล

18 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการ
กอ่สร้างประตูระบายน้ า

แผน 1 20 6 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผกก.4 ทุกวันท่ี
 15 

ของทุก
เดือน

ผล

19 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ        
การกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 4 20 28 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผสก.5

ผล

20 การจดัท าแผนและงบประมาณงานกอ่สร้าง แผน 4 20 16 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผสก.5

ผล

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่4

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่5
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แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

21 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ          
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 5 15 5 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 60)

วศ.6 พก.

ผล

22 การเสริมสร้างความรู้งานกอ่สร้างสถานี  
สูบน้ า

แผน 5 15 5 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 60)

วศ.6 พก.

ผล

23 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ         
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 5 15 3 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร มีผลการ
ทดสอบในเกณฑ์ 
(ร้อยละ 60)

วศ.7 พก.

ผล

24 การเสริมสร้างความรู้งานกอ่สร้างสถานี  
สูบน้ า

แผน 5 15 3 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร มีผลการ
ทดสอบในเกณฑ์ 
(ร้อยละ 60)

วศ.7 พก.

ผล

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่6

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่7
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แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

25 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ          
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 1 15 8 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

วศ.8 พก.   
กส.1-4/8 
พก.

ผล

26 การจดัท าเอกสารแผนการปฏิบัติงาน
กอ่สร้าง

แผน 1 10 15 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

วศ.8 พก.   
กส.1-4/8 
พก.

ผล

27 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการ
กอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 2 20 12 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผสก.9

ผล

28 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการ
กอ่สร้างอาคารท่อส่งน้ าลงล าน้ าเดิม

แผน 2 20 12 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร มีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผสก.9

ผล

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่9

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่8

9



แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

29 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ          
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 1 25 36.5 ชม. ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

วศ.10 พก. ระยะเวลา
อาจมกีาร
เปล่ียนแปลง
ตามความ
เหมาะสม

ผล

30 การวางแผนและควบคุมงานกอ่สร้าง
ระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ

แผน 1 25 18 ชม. ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

วศ.10 พก.

ผล

31 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ        
การกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 4 20    ธ.ค. 60 - 
 ก.ย. 61

Pre - Post Test สกก.11

ผล

32 การใช้โปรแกรม Google SketchUp 
เบือ้งต้นในการน าเสนองานกอ่สร้าง

แผน 2 20 ก.พ. , ก.ค. 
61

สามารถเขยีนภาพ
 3 มิติ อาคาร
ชลประทานได้

สกก.11

ผล

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่11

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่10

10



แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

33 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ          
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 2 20 4 ชม. ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

วศ.12 พก.

ผล

34 การค านวณปริมาณงานดินโดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยกุต์

แผน 2 15 4 ชม. ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

วศ.12 พก.

ผล

35 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ         
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 1 15 12 ชม. ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

วศ.13 พก.

ผล

36 การประยกุต์ใช้โปรแกรม Sketchup เพื่อ
การกอ่สร้าง

แผน 1 10 15 ชม. ร้อยละของ
บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

วศ.13 พก.

ผล

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่13

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่12
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แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

37 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ        
การกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 10 20 60 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร
มีผลการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

ผสก.14

ผล
38 การแกไ้ขปัญหาน้ าไหลผ่านใต้ฐานรากเขือ่น แผน 3 20 10 ชัว่โมง ร้อยละของ

บุคลากรมีผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์
(ร้อยละ 70)

วศ.14 พก.

ผล

39 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ          
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 1 30 14 ชม. ร้อยละของ
บุคลากรมี
ผลทดสอบผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 
70)

ผสก.15

ผล
40 การปรับปรุงฐานรากเขือ่นด้วยวิธีอดัฉดี

ปูนซีเมนต์และของผสม
แผน 1 30 14 ชม. ร้อยละของ

บุคลากรมี
ผลทดสอบผ่าน
เกณฑ์ (ร้อยละ 
70)

ผสก.15

ผล

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่15

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่14
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แบบฟอร์มที ่1
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.

ปงีบประมำณ พ.ศ.2561
หัวข้อล ำดบั ตวัชีว้ดั ผู้รับผิดชอบ

หมำย
เหตุ

41 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ          
ในการกอ่สร้างเขือ่นดิน

แผน 4 40 ก.พ.-พ.ค. 61 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน มีความรู้
ความเขา้ใจ และ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได้

ผสก.16    
วศ.16 พก. 
กส.1-5/16 

พก.

ผล

42 การใช้งานระบบติดตามออนไลน์ แผน 2 10 4 ชม. ร้อยละของ
บุคลากร สามารถ
ใช้งานระบบ/
โปรแกรมได้    
(ร้อยละ 70)

ฝ่ายวิศวกรรม

ผล

ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่16
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แบบฟอร์มที ่1
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แบบฟอร์มที ่1
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แบบฟอร์มที ่1
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แบบฟอร์มที ่1
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แบบฟอร์มที ่1
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แบบฟอร์มที ่1
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แบบฟอร์มที ่1
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แบบฟอร์มที ่1

21



แบบฟอร์มที ่1
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แบบฟอร์มที ่1
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แบบฟอร์มที ่1
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แบบฟอร์มที ่1
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แบบฟอร์มที ่1
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