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คำานำา
 การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นกระบวนการท่ีสืบเน่ืองมาจากความเจริญของวิทยาการ ตลอดจน
เทคนิคในการท�างานท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท�าให้บุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีความรู้  
ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน และมีความจ�าเป็นต้องมีแนวทางที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันในแต่ละหน่วยงาน หลักสูตรมาตรฐาน (Standards-based curriculum) จึงเกิดข้ึน เพื่อ
เป็นการพัฒนาที่มีเป้าหมายในการเพ่ิมศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยก�าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ซ่ึงเป็นคุณภาพท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกสายงาน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร
ยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นเป้าหมายและเป็นกรอบทิศทางในการก�าหนดโครงสร้าง เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส�าคัญ แต่มาตรฐานการเรียนรู้จะไม่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้เลย หากไม่มีการเชื่อมโยงมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง การสร้างหลักสูตรที่
สัมพันธ์กับมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จะช่วยพัฒนาให้บุคลากรของกรมชลประทานมีความรู้ และ
ทักษะที่จ�าเป็น ในการปฏิบัติงานสู่มาตรฐาน 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐาน ให้เกิดขึ้นกับการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน ดังนั้น จึงด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน
ของข้าราชการกรมชลประทาน เพื่อให้การด�าเนินการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในกรมชลประทานสูงสุด โดยมีแนวทาง
การด�าเนินการที่ชัดเจน ครอบคลุมบุคลากรทุกสายงาน ค�านึงถึงความต้องการ และความจ�าเป็นในการใช้
ความรู้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะผู้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน หวังเป็นอย่างย่ิงว่า การจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน
ของข้าราชการกรมชลประทาน สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานในสายงาน
ตา่ง ๆ  ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หากมสีิง่ทีต่อ้งการปรบัปรงุ หรอื ตอ้งการรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ สามารถตดิตอ่ได้ท่ี
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โทร 0 2583 4193 โทรสาร 0 2584 5437 
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รายละเอียดการจัดทำา
หลักสูตรมาตรฐาน

ของข้าราชการกรมชลประทาน

1. หลักการและเหตุผล
 การพฒันาบคุลากร ถอืเป็นกระบวนการทีส่บืเนือ่งมาจากความเจรญิของวทิยาการ ตลอดจนเทคนิคใน
การท�างานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท�าให้บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน และมีความจ�าเป็นต้องมีแนวทางท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในแต่ละหน่วยงาน หลักสูตรมาตรฐาน (Standards-based curriculum) จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนา
ที่มีเป้าหมายในการเพ่ิมศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยก�าหนดมาตรฐาน
การเรยีนรูซ้ึง่เป็นคณุภาพทีค่าดหวังให้เกดิขึน้กบับคุลากรทกุสายงานดงันัน้การพฒันาหลกัสตูรยดึมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นเป้าหมายและเป็นกรอบทิศทางในการก�าหนดโครงสร้าง เน้ือหา กิจกรรม
การเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส�าคัญ แต่มาตรฐานการเรียนรู้จะไม่ก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงใด  ๆ  ได้เลย หากไม่มกีารเช่ือมโยงมาตรฐานไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างจรงิจงั การสร้างหลกัสตูรทีส่มัพันธ์
กับมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จะช่วยพัฒนาให้บุคลากรของกรมชลประทานมีความรู้ และทักษะที่
จ�าเป็น ในการปฏิบัติงานสู่มาตรฐาน 
 ประโยชน์อีกประการหนึ่งในการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน คือ ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการ ความถนัด และความสามารถของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง เนื่องจากการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานที่
เกิดขึน้จากความต้องการของหน่วยงานท่ีจะพฒันาบคุลากร ให้มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ 
ตามความต้องการของการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยในการจัดหลักสูตรของกรมชลประทาน
แต่ละปี อาจไม่รองรับต่อลักษณะงานของบุคลากรในแต่ละสายงาน ท่ีมีความแตกต่างและความหลากหลาย  
อาจส่งผลท�าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของ
ข้าราชการกรมชลประทานขึ้น เพื่อก�าหนดหลักสูตรแกนกลางให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
เป็นการสร้างมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรให้มีการด�าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการปฏิบัติ
งานตามภารกิจของกรมชลประทาน

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน6



2. วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลสายงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมชลประทาน
 2. เพื่อจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานในแต่ละสายงาน
 3. เพื่อจัดท�ารายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานในแต่ละสายงาน

3. ขอบเขตการดำาเนินการ
การด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน มีขอบเขตการด�าเนินการ ดังนี้
 1. หลักสูตรมาตรฐานของกรมชลประทาน เป็นหลักสูตรที่ด�าเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
     เฉพาะด้านภายในกรมชลประทานเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้กับหน่วยงานอื่น
 2. สายงานภายในกรมชลประทาน ด�าเนินการจ�าแนกสายงานตามภารกิจของกรมชลประทาน  
     เป็นการจ�าแนกโดยใช้แนวทางของคณะท�างานจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน
 3. ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน เป็นข้าราชการที่ด�ารงต�าแหน่งระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป 
     หรือ ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายงานที่ตรวจสอบเป็นระยะเวลาไม่ต่�ากว่า 10 ปี หรือ 
      ผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูล ค�าปรึกษาในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส�านัก/กอง
 4. หลักสูตรมาตรฐานเป็นการจัดท�า เพื่อใช้กับข้าราชการกรมชลประทานเท่านั้น ไม่รวมถึงการพัฒนา
     ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการของกรมชลประทาน

4. นิยามศัพท์เฉพาะ
 1. หลักสูตรมาตรฐาน หมายถึง โครงการท่ีผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในแต่ละสายงานด�าเนินการ
     ระบุชื่อ และ ระดับของกลุ่มเป้าหมายที่มีความจ�าเป็นในการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถน�าความรู้ ทักษะ 
     และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สายงาน หมายถึง ลักษณะงานที่ปฏิบัติภายในกรมชลประทาน ตามมติที่ประชุมคณะท�างาน 
     ก�าหนดหลักสูตรมาตรฐานในต�าแหน่งประเภททั่วไป และวิชาการของข้าราชการกรมชลประทาน 
       จ�าแนกเป็น 11 สายงาน ได้แก่ 1) สายงานวางโครงการ 2) สายงานส�ารวจ 3) สายงานออกแบบ 
     4) สายงานก ่อสร ้าง 5) สายงานจัดสรรน�้า 6) สายงานช ่างกล 7) สายงานจัดรูปท่ีดิน 
     8) สายงานธุรการ  9) สายงานการบริหารบุคคล 10) สายงานพัสดุ และ 11) สายงานการเงิน 
       รวมท้ังสายงานกลางท่ีบุคลากรทุกสายงานต้องมีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อปฏิบัติงาน
     ได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมจ�านวนสายงานท้ังสิน้ 12 สายงาน
 3. รายละเอียดหลักสูตร หมายถึง การจัดท�ารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรที่ได้ก�าหนดให้เป็น 
     หลักสูตรมาตรฐาน เ พ่ือใช ้ในการพัฒนาบุคลากรแต ่ละสายงาน ซึ่ งมีรายละเอียด ดัง น้ี 
     1) ชื่อหลักสูตร 2) รหัสหลักสูตร 3) หลักการและเหตุผล 4) วัตถุประสงค์โครงการ 5) หัวข้อวิชา 
     6) คุณสมบัติ 7) จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 8) วิทยากร 9) งบประมาณ 10) วิธีการวัดและ
                ประเมินผลโครงการ

     ได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมจ�านวนสายงานท้ังสิน้ 12 สายงาน
 3. รายละเอียดหลักสูตร หมายถึง การจัดท�ารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรที่ได้ก�าหนดให้เป็น 
     หลักสูตรมาตรฐาน เ พ่ือใช ้ในการพัฒนาบุคลากรแต ่ละสายงาน ซึ่ งมีรายละเอียด ดัง น้ี 
     1) ชื่อหลักสูตร 2) รหัสหลักสูตร 3) หลักการและเหตุผล 4) วัตถุประสงค์โครงการ 5) หัวข้อวิชา 
     6) คุณสมบัติ 7) จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 8) วิทยากร 9) งบประมาณ 10) วิธีการวัดและ

 3. รายละเอียดหลักสูตร หมายถึง การจัดท�ารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรที่ได้ก�าหนดให้เป็น 
     หลักสูตรมาตรฐาน เ พ่ือใช ้ในการพัฒนาบุคลากรแต ่ละสายงาน ซึ่ งมีรายละเอียด ดัง น้ี 
     1) ชื่อหลักสูตร 2) รหัสหลักสูตร 3) หลักการและเหตุผล 4) วัตถุประสงค์โครงการ 5) หัวข้อวิชา 
     6) คุณสมบัติ 7) จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 8) วิทยากร 9) งบประมาณ 10) วิธีการวัดและ

     8) สายงานธุรการ  9) สายงานการบริหารบุคคล 10) สายงานพัสดุ และ 11) สายงานการเงิน 
       รวมท้ังสายงานกลางท่ีบุคลากรทุกสายงานต้องมีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อปฏิบัติงาน
     ได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมจ�านวนสายงานท้ังสิน้ 12 สายงาน
       รวมท้ังสายงานกลางท่ีบุคลากรทุกสายงานต้องมีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อปฏิบัติงาน
     ได้อย่างมีประสทิธภิาพ รวมจ�านวนสายงานท้ังสิน้ 12 สายงาน
       รวมท้ังสายงานกลางท่ีบุคลากรทุกสายงานต้องมีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อปฏิบัติงาน

 3. รายละเอียดหลักสูตร หมายถึง การจัดท�ารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรที่ได้ก�าหนดให้เป็น 
     หลักสูตรมาตรฐาน เ พ่ือใช ้ในการพัฒนาบุคลากรแต ่ละสายงาน ซึ่ งมีรายละเอียด ดัง น้ี 
     1) ชื่อหลักสูตร 2) รหัสหลักสูตร 3) หลักการและเหตุผล 4) วัตถุประสงค์โครงการ 5) หัวข้อวิชา 
     6) คุณสมบัติ 7) จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 8) วิทยากร 9) งบประมาณ 10) วิธีการวัดและ

     หลักสูตรมาตรฐาน เ พ่ือใช ้ในการพัฒนาบุคลากรแต ่ละสายงาน ซึ่ งมีรายละเอียด ดัง น้ี 
     1) ชื่อหลักสูตร 2) รหัสหลักสูตร 3) หลักการและเหตุผล 4) วัตถุประสงค์โครงการ 5) หัวข้อวิชา 
     6) คุณสมบัติ 7) จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 8) วิทยากร 9) งบประมาณ 10) วิธีการวัดและ
     1) ชื่อหลักสูตร 2) รหัสหลักสูตร 3) หลักการและเหตุผล 4) วัตถุประสงค์โครงการ 5) หัวข้อวิชา 
     6) คุณสมบัติ 7) จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 8) วิทยากร 9) งบประมาณ 10) วิธีการวัดและ
     1) ชื่อหลักสูตร 2) รหัสหลักสูตร 3) หลักการและเหตุผล 4) วัตถุประสงค์โครงการ 5) หัวข้อวิชา 
     6) คุณสมบัติ 7) จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 8) วิทยากร 9) งบประมาณ 10) วิธีการวัดและ
                ประเมินผลโครงการ

       รวมท้ังสายงานกลางท่ีบุคลากรทุกสายงานต้องมีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อปฏิบัติงาน         รวมท้ังสายงานกลางท่ีบุคลากรทุกสายงานต้องมีความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อปฏิบัติงาน
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5. ขั้นตอนการดำาเนินโครงการ

ขั้นตอนในการด�า เนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของ
ข้าราชการกรมชลประทาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท�างาน
ก�าหนดหลักสูตรฯ

ด�าเนินการแต่งต้ังคณะท�างานก�าหนดหลักสูตรในต�าแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป และวิชาการ ของข้าราชการกรมชลประทาน (ค�า
สั่งส�านักบริหารทรัพยากรบุคคลที่ 6/2557 ลว. 9 เมษายน 2557)  
เพือ่ด�าเนินการจ�าแนกสายงานตามภารกิจภายในกรมชลประทาน 
ซึ่งสามารถจ�าแนกสายงานเพื่อด�าเนินการก�าหนดหลักสูตรได้
จ�านวน 12 สายงาน โดยคณะท�างานฯ ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล
ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงานของ
แต่ละสายงาน

ด�าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท�าหลักสูตร
มาตรฐานสายงานต่าง ๆ ของข้าราชการกรมชลประทาน เพื่อ
พิจารณาจัดท�าหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรม
ริเวอร์ ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการสัมมนามีการพิจารณา
หลักสูตรที่จ�าเป็นในแต่ละสายงาน โดยผู้มีประสบการณ์ใน 
สายงานต่าง ๆ เป็นผู้ก�าหนดและจัดท�าหลักสูตร 

ด�าเนินงานตรวจสอบกลั่นกรอง หลักสูตรแต่ละสายงาน โดยให้ผู้
มีประสบการณ์ในสายงานต่าง ๆ ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลให้มี
ความสอดคล้องตามความต้องการของข้าราชการในแต่ละสาย
งาน เพือ่ก�าหนดเป็นหลกัสตูรมาตรฐานของกรมชลประทานตอ่ไป

ด�าเนินการแต่งต้ังคณะท�างานจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน (ค�าส่ัง
ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคลที ่5 /2559  ลว.  18 พฤษภาคม 2559)  
เพือ่ด�าเนนิการจดัท�าหลักสตูรมาตรฐานของกรมชลประทาน ตาม
แนวทางการก�าหนดหลักสูตรที่ได้ด�าเนินการในขั้นตอนที่ 1 - 3 

ขั้นตอนที่ 2 ด�าเนินการจัด
สัมมนาฯ

ขั้นตอนที่ 3 ด�าเนินการ
ตรวจสอบกลั่นกรองฯ

ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะท�างาน
จัดท�าหลักสูตรฯ

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน8



ขั้นตอนที่ 5 ด�าเนินการประชุม
คณะท�างานฯ 

ด�าเนินการประชุมคณะท�างาน ฯ เพื่อด�าเนินการจัดท�าหลักสูตร
มาตรฐาน โดยมีการประชุม 3 ครั้ง ได้แก่
ครั้งท่ี 1  - พิจารณาขั้นตอนการด�าเนินการจัดท�าหลักสูตร   
 มาตรฐาน
           - พิจารณาข้อมูลการตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตร 
 มาตรฐานด้านต่าง ๆ 
 - อธิบายแนวทางการจัดท�ารายละเอียดโครงการ ข อ ง 
 หลักสูตร ในแต่ละด้าน 
 - ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติ และการท�าแผน 
 ด�าเนินงานต่อไป
ครั้งที่ 2  – น�าเสนอรายละเอียดโครงการของหลกัสตูรมาตรฐาน
 - พิจารณารายละเอียดแต่ละโครงการและแต่ละด้าน
 - พิจารณาแนวทางการจัดท�าร่างหลักสูตรมาตรฐาน
   ของข้าราชการกรมชลประทาน
ครั้งท่ี 3 – น�าเสนอร่างหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการ 
  กรมชลประทาน
 - พิจารณาร่างหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการ
   กรมชลประทานเพื่อน�าไปสู่การจัดท�าหลักสูตร
      มาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทานเสนอกรม
     พิจารณาอนุมัติต่อไป

ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประชุม จากนั้นจัดท�าเล่ม
รายงานหลักสูตรมาตรฐานของกรมชลประทาน เสนอกรม
พิจารณาอนุมัติต่อไป

ด�าเนินการจัดท�าแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับกลุ่ม
เป้าหมาย คุณสมบัติ ของหลักสูตรในแต่ละด้าน แต่ละสายงาน

ด�าเนินการจัดหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 
ในแต่ละด้านและแต่ละสายงานตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้
ต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 จัดท�าหลักสูตร
มาตรฐานเสนอกรม

ขั้นตอนที่ 7 ด�าเนินการจัดท�า
แผนการด�าเนินงาน

ขั้นตอนที่ 8 ด�าเนินการจัดท�า
หลักสูตรมาตรฐานของ
ข้าราชการกรมชลประทาน
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6. กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรมาตรฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด – ข้าราชการของกรมชลประทาน จ�านวน 5,494 คน จ�าแนกตามระดับ ได้แก่
 1. ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 1,438 คน
 2. ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน 3,141 คน
 3. ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน 915 คน
กลุ่มเป้าหมายจ�าแนกตามสายงาน 
 1. สายงานวางโครงการ 
  - ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 82 คน
  - ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน 40 คน
  - ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน 29 คน
 2. สายงานส�ารวจ
  - ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 60 คน
  - ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน 196 คน
  - ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน 75 คน
 3. สายงานออกแบบ 
  - ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 118 คน
  - ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน 76 คน
  - ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน N/A คน
 4. สายงานก่อสร้าง 
  - ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 144 คน
  - ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน 306 คน
  - ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน 180 คน
 5. สายงานจัดสรรน�้า 
  - ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 171 คน
  - ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน 406 คน
  - ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน N/A คน
 6. สายงานช่างกล 
  - ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 125 คน
  - ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน 316 คน
  - ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน 124 คน
 7. สายงานจัดรูปที่ดิน 
  - ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 48 คน
  - ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน N/A คน
  - ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน N/A คน
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7. ผลผลิตที่คาดหวัง
 กรมชลประทานมีหลักสูตรมาตรฐานท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นเป้าหมาย
และเป็นกรอบทิศทางในการก�าหนดโครงสร้าง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นส�าคัญ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานมีมาตรฐาน มีทิศทางสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละ
สายงาน อีกทั้งยังสามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การจัดท�าเส้นทาง
ความก้าวหน้า การคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากรให้ด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้น

 8. สายงานธุรการ 
  - ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 176 คน
  - ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน 521 คน
  - ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน 24 คน
 9. สายงานการบริหารบุคคล 
  - ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 176 คน
  - ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน 521 คน
  - ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน 24 คน
 10. สายงานพัสดุ 
  - ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 72 คน
  - ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน 208 คน
  - ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน 8 คน
 11. สายงานการเงิน
  - ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) จ�านวน 99 คน
  - ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) จ�านวน 311 คน
  - ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) จ�านวน 11 คน
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รายละเอียด
หลักสูตรมาตรฐาน

1. สายงานกลาง

8. สายงานจัดรูปที่ดิน 

4. สายงานออกแบบ 

11. สายงานพัสดุ 

7. สายงานช่างกล 

2. สายงานวางโครงการ 

9. สายงานธุรการ 

5. สายงานก่อสร้าง 

12. สายงานการเงิน

3. สายงานสำารวจ

10. สายงานการบริหารบุคคล 

6. สายงานจัดสรรนำ้า

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน12



ลำาดับ หลักสูตร สายงาน ภาษาอังกฤษ รหัสระดับ
ตำาแหน่ง

การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน

หลักการเขียนหนังสือราชการ

หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (e-Learning ส�านกังาน ก.พ.)

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

นักบริหารระดับต้น กรมชลประทาน

การด�าเนินงานทางวินัยส�าหรับผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้าฝ่าย

การด�าเนินงานทางวินัยส�าหรับผู้บังคับบัญชา ระดับ ผอ.ส่วน/โครงการ

ผู้อ�านวยการโครงการ

ความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ

การศึกษาวางโครงการเบื้องต้นและการจัดท�า Reconnaissance Study 

Report

การศึกษาวางโครงการ และการจัดท�า Pre-feasibility Report

การบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแหล่งน�้า

การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หลักการส�ารวจเพื่องานชลประทาน ความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน

เทคนคิและการประมวลผลการส�ารวจแบบบูรณาการเพือ่การชลประทาน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส�ารวจเพ่ือการชลประทาน การบริหาร

โครงการการสร้างนวัตกรรม

การจัดท�า ปรับปรุง มาตรฐานการส�ารวจ และการบังคับใช้

ผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบระดับต้น

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเขียนแบบขั้นพื้นฐาน (Auto 

CAD  Civil 3D for Irrigation  Works)

มาตรฐานการเขียนแบบงานด้านชลประทาน 

การเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ด้านการออกแบบ

ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น 

การปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมงานก่อสร้างในสนาม 

การจัดท�าแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง 

การบริหารสัญญางานก่อสร้าง

การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง และ

การจัดซื้อจัดจ้าง 

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

ทุกสายงาน

วางโครงการ

วางโครงการ

วางโครงการ

วางโครงการ

วางโครงการ

ส�ารวจฯ

ส�ารวจฯ

ส�ารวจฯ

ส�ารวจฯ

ออกแบบ

ออกแบบ

ออกแบบ

ออกแบบ

ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

Standard Course

E-Learning Course

Standard Course

Project Management

Survey

Design

Construction

ST11

ST12

ST13

EC11

EC12

EC13

EC14

EC15

EC16

EC17

ST21

ST22

ST31

ST32

PM11

PM12

PM21

PM31

PM32

SU11

SU21

SU31

SU32

DE11

DE12

DE13

DE21

DO11

DO12

DO13

DO14

DO21

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O2,K2

O2,K2

O3,K3

O3,K3

O1,K1

O1,K1

O2,K2

O3,K3

O3,K3

O1,K1

O2,K2

O3,K3

O3,K3

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O2,K2

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O2,K2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

ตารางรหัสหลักสูตรมาตรฐาน สำาหรับข้าราชการชลประทานตามสายงาน
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ลำาดับ หลักสูตร สายงาน ภาษาอังกฤษ รหัสระดับ
ตำาแหน่ง

เทคนิคการน�าเสนองานก่อสร้าง

การบริหารสัญญางานก่อสร้างโครงการชลประทาน

การบริหารโครงการก่อสร้าง

ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้�าระดับต้น

การปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้�าระดับฝ่ายส่งน้�าและบ�ารุงรักษา

ทักษะวิทยากรกระบวนการเพื่อบริหารจัดการน้�า

การใช้งานและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือกลและ

อุปกรณ์ด้านเครื่องกล

การออกแบบด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเบื้องต้น

มาตรฐานการปฏิบัติงานส�าหรับนายช่างกลโครงการ

การควบคุมงานจ้างด้านเครื่องกลและไฟฟ้า

การบริหารงาน การใช้งานและการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

ยานพาหนะและงานด้านช่างกล

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้�า (ทุกต�าแหน่ง)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ด้านธุรการ

การเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณส�าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

ด้านสารบรรณของกรมชลประทาน

เทคนิคการบริหารส�านักงาน

กลยุทธ์การบริหารงานทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานบุคคล

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัโปรแกรมการบรหิารงานบคุคลของกรมชลประทาน

การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการพัสดุ

มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

หลักการบริหารสินทรัพย์และการควบคุมพัสดุ

การเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสัญญา

เทคนิคการบริหารสัญญา

มาตรฐานการเงินการคลังภาครัฐ ระดับต้น

การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ 

การตรวจสอบและวิเคราะห์ รายงานการเงินภาครัฐ

เสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านการเงินและบัญชี

ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

จัดสรรน�้า

จัดสรรน�้า 

จัดสรรน�้า

ช่างกล

ช่างกล

ช่างกล

ช่างกล

ช่างกล

จัดรูปที่ดิน

ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล

การบริหารบุคคล

พัสดุ

พัสดุ

พัสดุ

พัสดุ

พัสดุ

พัสดุ

การเงิน

การเงิน

การเงิน

การเงิน

Water Management

Mechanics

Land Consolidation

Greneral Sevice

Human Resources

Procurement

Finance

CO22

CO31

CO32

WM11

WM21

WM22

ME11

ME12

ME21

ME22

ME31

LC11

GS11

GS12

GS21

GS31

HR11

HR12

HR21

HR31

PR11

PR12

PR13

PR21

PR22

PR31

FI11

FI21

FI22

FI31

O2,K2

O3,K3

O3,K3

O1,K1

O2,K2

O2,K2

O1

O1,K1

O2,K2

O2,K2

O3,K3

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O2,K2

O3,K3

O1,K1

O1,K1

O2,K2

O3,K3

O1,K1

O1,K1

O1,K1

O2,K2

O2,K2

O3,K3

O1,K1

O2,K2

O2,K2

O3,K3

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

ตารางแสดงการวางแผนการดำาเนินงานจัดโครงการพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน 
หลักสูตรบังคับตามสายงาน (หลักสูตรมาตรฐาน)
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ตารางกำาหนดหลักสูตรทักษะ
ทางการบริหารสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน

ประเภทอำานวยการและบริหาร

ลำาดับ หลักสูตร ระดับ ภาษา
อังกฤษ รหัส

บังคับ
1. ผู้อ�านวยการโครงการ (สพช.ร่วมกับ สบค.)

บังคับ

1. ผู้อ�านวยการโครงการ (สพช.ร่วมกับ สบค.)

เลือกเสรี
1. การพัฒนาศักยภาพการติดตามและสอนงาน
ส�าหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับ
บัญชา (สบค.)
2. การสอนงาน (ส�านักงาน ก.พ.)
3. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่
ชุมชน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
4. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(สถาบันเกษตราธิการ)

เลือกเสรี
1. ธรรมาภิบาลส�าหรับผู ้บริหารระดับกลาง
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)
2. นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
(นบร.) (ส�านักงาน กปร.)
3. เสนาธิการทหาร (สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ)
4. การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)
5. การก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน
(หน่วยงานเอกชน)
6. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(สถาบันเกษตราธิการ)
7. เทคนิคการตรวจแก้หนังสือราชการ (สบค.)

บังคับ
1. นกับริหารระดบัสงู:ผูบ้รหิารส่วนราชการ (นบส2)
(ส�านักงาน ก.พ.)

หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า

ผู้อ�านวยการส่วน/โครงการ
หรือเทียบเท่า

(อ�านวยการระดับต้น)

    หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า 

ผู้อ�านวยการส่วน/โครงการ
หรือเทียบเท่า

(อ�านวยการระดับต้น)

รองอธิบดี (บริหารระดับต้น)

Management 
Compulsory

Management 
Compulsory

Management 
Optional

Management 
Optional

Management 
Compulsory

MC02

MC02

MO01

MO02
MO03

MO04

MC04

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

MO05

MO06

MO07

MO08

MO09

MO04

MO10

5.
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ลำาดับ หลักสูตร ระดับ ภาษา
อังกฤษ รหัส

เลือกเสรี
1. นักปกครองระดับสูง (สถาบันด�ารงราชานุภาพ)
2. การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) (สถาบันวิชา
การป้องกันประเทศ)
3. นักบริหารระดับสูง:ผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส.กพ.1) (ส�านักงาน ก.พ.)
4. นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) (ส�านักงาน ก.พ.) 
5. การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน
ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (สถาบันพระปกเกล้าฯ)
6. การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส�าหรบันกับรหิาร
ระดับสูง (สถาบันพระปกเกล้าฯ)

เลือกเสรี
1. การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) (สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ)
2. ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
3. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง 
(นบค.) (กระทรวงการคลัง)
4. นักบริหารการทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)
5. การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (สถาบันพระปกเกล้าฯ)
6. พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการ
กองทัพไทย (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) 
7. นักบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง 
(ศาลปกครอง)

7. นักบริหารการทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)
8. ผูต้รวจราชการระดบักรม (ส�านกังานปลดัส�านัก
นายกรัฐมนตรี)
9. จิตวิทยาความมั่นคง (สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ)
10. การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ส�านักงาน 
ก.พ.ร.)
11. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง 
(นบค.) (กระทรวงการคลัง)

ผู้อ�านวยการส�านัก/กอง
(อ�านวยการระดับสูง)

รองอธิบดี
(บริหารระดับต้น)

Management 
Optional

Management 
Optional

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

MO11
MO12

MO13

MO14
MO08

MO15

MO16
MO17

MO18

MO19

MO20

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

MO12

MO21
MO20

MO16
MO22

MO23

MO24
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ลำาดับ หลักสูตร ระดับ ภาษา
อังกฤษ รหัส

เลือกเสรี
1. การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) (สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ)
2. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง 
(นบค.) (กระทรวงการคลัง)
3. นักบริหารการทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)
4. การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (สถาบันพระปกเกล้าฯ)
5. พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) 
6. นักบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง 
(ศาลปกครอง)

อธิบดี
(บริหารระดับสูง)

Management 
Optional35.

36.

37.
38.

39.

40

MO12

MO20

MO16
MO22

MO23

MO24
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สายงานกลาง
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับ
ข้าราชการกรมชลประทาน

(ทุกสายงาน)

O๑ (ระดับปฏิบัติงาน ทุกสายงาน)
K๑ (ระดับปฏิบัติการ ทุกสายงาน)

O๒ (ระดับช�านาญงาน ทุกสายงาน)
K๒ (ระดับช�านาญการ ทุกสายงาน)

O๓ (ระดับอาวุโส ทุกสายงาน)
K๓ (ระดับช�านาญการพิเศษ ทุกสายงาน)

๑. การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ (สบค.)
๒. หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ (e-Learning ส�านักงาน 
ก.พ.)
๓. การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.) 
๔. หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.) 
๕. หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๖. ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.) 
๗. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๘. เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.) 
๙. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน (สวพ.) 
๑๐. หลักการเขียนหนังสือราชการ

๑. นักบริหารการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ ระดบัตน้ (สถาบนัเกษตราธิการ)

๒. นักบริหารระดับต้ น กรมชลประทาน (สบค.)
๓. การด�าเนินงานทางวอนัยส�าหรับผู้ บังคับบัญชา (สบค.)
๔. เทคนิคการน�าเสนองาน (ภายนอก)

๑. การด�าเนินงานทางวินัยส�าหรับผู้ บังคับบัญชา (สบค.)

๒ การพัฒนาจริยธรรมผู้ ใต้ บังคับบัญชา (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

๑๑. การจัดการความรู้  และการสรา้งแนวนวัฒกรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๒. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด
๑๓. ภาษาอังกฤษ (e-learning)
๑๔. ทักษะภาษาอังกฤษ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๑๕. การสื่อสารภาษาอังกฤษ
๑๖. การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการท�างานด้ านที่เกี่ยวข้ อง
๑๗. ความรู้ พื้นฐานด้ าน HR
๑๘. สถิติพื้นฐานส�าหรับท�าข้ อมูล
๑๙. การเขียนรายงานน�าเสนอผู้ บังคับบัญชา
๒๐. การให้ บริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (people’s audit) 
๒๑. การใช้ โปรแกรม Microsoft office ๒๐๑๐ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ)

๕. ผู้ น�าที่มีประสิทธิภาพ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๖. การบริการที่เป็ นเลิศ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๗. ภาษาอังกฤษ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๘. การใช้ งานระบบสารสนเทศเพ่ือจัดท�าสถิติข้ อมูล (ส�านักงานสถิติแห่ งชาติ) 
๙. เทคนิคการจัดท�ารายงานและการน�าเสนอ (สถาบันเกษตราธิการ) 
๑๐. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สถาบันเกษตราธิการ) 
๑๑. การให้ บริการสาธารณะส�าหรับการมีสวนรวมของประชาชน (สถาบันพระปกเกล้ า)

๓. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.) 
๔. การบริหารความเสี่ยง (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.) 
๕. การพูดแบบพิธีการในที่ชุมชน
๖. เทคนิคการน�าประชุม
๗. ภาษาอังกฤษ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน20



หลักสูตรทักษะการบริหาร
ข้าราชการกรมชลประทาน
(ประเภทอำานวยการและบริหาร)

หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า

ผู้อ�านวยการส�านัก/กอง
(อ�านวยการระดับสูง)

ผู้อ�านวยการส่วน/โครงการหรือเทียบเท่า 
(อ�านวยการระดับต้น)

รองอธิบดี
(บริหารระดับต้น)

อธิบดี
(บริหารระดับสูง)

หลักสูตรบังคับ
๑. ผู้ อ�านวยการโครงการ (สพช. ร่ วมกับ สบค.)

หลักสูตรเลือกเสรี
๑. การพัฒนาศักยภาพการติดตามและสอนงานส�าหรับการบริหารผล 
การปฏิบติงานของผู้บังคับบัญชา (สบค.)
๒. การสอนงาน (ส�านักงาน (ก.พ.)
๓. การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูด (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
๔. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สถาบันเกษตราธิการ) 
๕. การวิเคราะห์และการจัดท�าแผนกลยุทธ์ในการท�างาน (สถาบัน
เกษตราธิการ/ส�านักงานสถิติแห่งชาติ)

หลักสูตรเลือกเสรี
๑. นักปกครองระดับสูง (สถาบันด�ารงราชานุภาพ)
๒. การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
๓. นักบริหารระดับสูงผู้มีคุณธรรมและวิสัยทัศน์ (นบส.กพ.๑) 
(ส�านักงาน ก.พ.)
๔. เสริม นบส.กพ. (ส�านักงาน ก.พ.)
๕. การบริหารงานภาครัฐ และกฏหมายมหาชนส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)
๖. การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)
๗. นักบริหารการทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)
๘. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน 
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)
๙. ผู้ตรวจราชการระดับกรม (ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี)
๑๐. การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการ (สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ)
๑๑. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�าหรับ
นักบริหารระดับสูง (ส�านักงาน ก.พ.ร.)
๑๒. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (นบค.) (กระทรวงการคลัง)
๑๓. หลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจตักร (สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ)

หลักสูตรบังคับ
๑. ผู้ อ�านวยการโครงการ (สพช. ร่ วมกับ สบค.)
หลักสูตรเลือกเสรี
๑. ธรรมาภิบาลสําหรบัผู้บรหิารระดบักลาง (สถาบันพระปกเกล้าฯ)
๒. จิตวทิยาฝ่ายอํานวยการ (สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ)
๓. เสนาธิการทหาร (สถานบันวชิาการป้องกันประเทศ)
๔. ประกาศนียบัตรชั �นสูงการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน (สถาบันพระปกเกล้าฯ)
๕. การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการปฏิบัตงิาน (สํานักงาน ก.พ./มหาวทิยาลัย)
๖. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสาร (สถาบันเกษตราธิการ)
๗. นักบรหิารการพัฒนาตามแนวพระราชดาํร ิ(สํานักงาน กปร.)
๘. เทคนิคการตรวจแก้หนังสือราชการ (สบค.)

หลักสูตรบังคับ
นักบริหารระดับสูงผู้บริหารส่วนราชการ (ส�านักงาน ก.พ.)

หลักสูตรเลือกเสรี
๑. การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
๒. ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
๓. นักบริหารการคลัง (กระทรวงการคลัง)
๔. นักบริหารการทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)
๕. การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)
๖. พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย (สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ)
๗. นักบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (ศาลปกครอง)

หลักสูตรเลือกเสรี
๑. การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
๒. นักบริหารการคลัง (กระทรวงการคลัง)
๓. นักบริหารการทูต (กระทรวงการต่างประเทศ)
๔. การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)
๕.  พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย (สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ)
๖.  นักบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (ศาลปกครอง)
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ชื่อหลักสูตร
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงาน ทุกสายงาน  ระดับปฏิบัติงาน (O1) และระดับปฏิบัติการ (K1) 

หลักการและเหตุผล
 

 ด้วยมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก�าหนดว่าผู้ได้รับ การบรรจุและ
แต่งตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ให้ทดลองปฏิบัติราชการ และให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 และหนังสือส�านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 25 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 
2553 ได้ก�าหนดแนวทางให้ส่วนราชการด�าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ ด้วยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสมัมนาร่วมกันใหแ้ล้ว
เสรจ็ภายในระยะเวลาการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ (กรมชลประทานได้ก�าหนดระยะเวลาการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
ไว้ภายใน 6 เดือน) เพ่ือเป็นการแนะน�าต้อนรับข้าราชการใหม่ และพัฒนาผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้รู ้ระเบียบ แบบแผน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมสร้างสรรค์ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปลูกฝังปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนได้เรียนรู้และเข้าใจในงานชลประทาน สามารถอธิบายโครงสร้าง 
ภารกจิ และกระบวนงานทีส่�าคญัของกรมชลประทานได้อย่างถกูต้อง รวมทัง้สามารถปรบัตวัเพือ่ท�างานร่วมกบัประชาชนใน
ท้องถิน่ได้แบบพอเพยีงในแนวทางการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท อนัเป็นกระบวนการทีส่�านกังาน ก.พ. ก�าหนด โดยให้น�า
ผลการพัฒนามาเป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลเพื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
 ทั้งนี้ แนวทางการด�าเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส�านักงาน ก.พ. ก�าหนด 
ประกอบด้วย
 1. การปฐมนเิทศ เป็นการแนะน�าต้อนรบัข้าราชการบรรจใุหม่  โดยผูบ้รหิารของส่วนราชการ ต้นสงักดั อนัเป็นการ
สร้างขวัญก�าลังใจและความอบอุ่นในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในองค์กรให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
 2. การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Learning ตามหลักสูตรฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ของส�านักงาน ก.พ.  
 3. การอบรมสมัมนาร่วมกนั  โดยใช้หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี ของส�านักงาน ก.พ. ซึง่เน้นการปลูกฝังปรชัญา
การเป็นข้าราชการทีด่ ีพัฒนาจิตส�านกึข้าราชการและการช่วยเหลอืสงัคม มุง่เน้นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ และการลงมอื
ปฏิบัติจริง ซึ่งประกอบด้วย 
 4. ชุดกิจกรรม โดยแต่ละชุดกิจกรรมจะใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง (ในกรณีที่จ�าเป็นอาจมีความยืดหยุ่นได้
มากหรือน้อยกว่าประมาณ 3 ชั่วโมง) ดังรายละเอียดตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และคู่มือ
ด�าเนนิการเรือ่ง การทดลองปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ ทัง้นี ้การจดัอบรมสมัมนาร่วมกนัในส่วนที ่3 กระทรวงได้มคี�าสัง่ที ่415/2553 
ลงวันที่ 18 กันยายน 2553 เรื่องมอบหมายการอบรมสัมมนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ โดยมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และอยู่
ระหว่างการทดลองปฏบิติัหน้าทีร่าชการ ตัง้แต่ 30 คนข้ึนไป ในรอบปีงบประมาณ เป็นผู้ด�าเนินการอบรมสัมมนาร่วมกนัแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดให้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้วยโดยในการจัดฝึกอบรมแต่ละครั้งจะต้องแจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เพื่อจัดส่ง
ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมร่วมด้วยทุกครั้ง   ส่วนราชการต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในด้านการพัฒนา
บุคลากรของกรม จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ โดยรวมหลกัสตูรการปฐมนเิทศข้าราชการบรรจใุหม่และหลกัสตูร การเป็นข้าราชการทีด่ ีไว้เป็น
หลักสูตรเดียวกัน เพื่อให้การด�าเนินการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ครบกระบวนการภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติ
ราชการ ตามที่กฎ ก.พ. ก�าหนด

รหัสหลักสูตร
ST11
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วัตถุประสงค์โครงการ  

  เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่
1. มีความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร นโยบายผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์รวมถึงตัวชี้วัด  
 ความส�าเร็จของกรมชลประทาน 
2. มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการความรู้ ระบบและแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของกรมชลประทาน
3. เพื่อให้ข ้าราชการบรรจุใหม่มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการข้าราชการ  
 ตลอดถึง ความรู้เรื่องกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 
4. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีให้ข้าราชการบรรจุใหม่เกิดจิตส�านึกราชการในการมีวินัย การท�างาน 
 เป็นทีม ความสามัคคี การท�างานเพื่อประชาชน และการให้บริการประชาชน
5. มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาข้าราชการที่ส�าคัญ ส�าหรับการปฏิบัติงานราชการ
6. มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาจิตโดยการเจริญสติภาวนา ปฏิบัติตามหลักการ        
 ของแต่ละศาสนา และน�ามาปรับใช้กับการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
7. มีความรู้ ความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศไทย และสามารถท�างานให้ส�าเร็จร่วมกัน  
 ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
8. เพื่อให้ข ้าราชการบรรจุใหม่มีความรู ้  ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอย       
 พระยุคลบาท

หัวข้อวิชา  

 หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
1. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้บริหารกรมชลประทาน           จ�านวน 1.5 ชั่วโมง  
2. โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมชลประทาน จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน ค�ารับรองปฏิบัติราชการ ค่านิยม   จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
 องค์กรและนโยบายการก�ากับดูแลองค์กรที่ดี     
4. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์        จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
5. ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง        จ�านวน 1.5 ชั่วโมง 
6. การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับส�านัก/กองและระดับบุคคลและระบบ   จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม
7. การจัดการความรู้        จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
8. สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการข้าราชการ     จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมชลประทาน   จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
10. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)     จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
11. ความรู้เรื่องกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ     จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
12. ความรู้เบื้องต้นในงานชลประทาน       จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
 
 หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี 
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน       จ�านวน  17  ชั่วโมง
2. สรุปกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน     จ�านวน  6   ชั่วโมง
3. กิจกรรมภาคสนามโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     จ�านวน  21 ชั่วโมง
4. กระบวนการสร้างความสัมพันธ์     จ�านวน 9    ชั่วโมง
5. การบริการที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ      จ�านวน  4    ชั่วโมง
6. หลักพระพุทธศาสนากับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ            จ�านวน 6    ชั่วโมง
7. ธรรมะกับการปฏิบัติงาน     จ�านวน  6    ชั่วโมง
8. กรมชลประทานกับการมีส่วนร่วมของประชาชน     จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
9. วินัยส�าหรับข้าราชการ     จ�านวน  3    ชั่วโมง
10. การท�างานให้เป็นสุข     จ�านวน  3    ชั่วโมง
11. สรุปบทเรียน อภิปราย ซักถาม     จ�านวน  3    ชั่วโมง
12. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม     จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
         รวม     102.5 ชั่วโมง
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 กรณีจัดสถานที่ราชการ 2,616,510 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 347,400 บาท
ภายใน บรรยาย (600 บาทx1คนx34.5 ชัว่โมง) 21,000 บาท
ภายนอก บรรยาย (1,200 บาทx1คนx1 ชัว่โมง) 1,200 บาท
ภายนอก บรรยาย (2,000 บาทx1คนx3 ชัว่โมง) 6,000 บาท
ภายใน ฝึกปฏิบัติ (600 บาทx4กลุ่มx2คนx23 ชั่วโมง)
118,000 บาท
ภายใน ฝึกปฏิบัติ (600 บาทx5 กลุ่มx2 คนx30 ชั่วโมง)
144,000 บาท
ภายนอก ฝึกปฏิบัติ (18,000 บาทx4 กลุ่มx2คนx3 ชั่วโมง)
28,800 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 135,520 บาท
- ผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx120 คนx30 มื้อ) 
126,000 บาท
- วิทย กร (35 บาทx2 คนx14 มื้อ) 980 บาท
- วิทยากรควบคุมกลุ่ม (35 บาทx5 คนx2 มื้อ) 350 บาท
- วิทยากร (35 บาทx6 คนx6 มื้อ) 1,260 บาท
- วิทยากรฝึกปฏิบัติ (35 บาทx6 คนx8 มื้อ) 1,680 บาท
- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx5 คนx30 มื้อ) 5,250 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง  5,440 บาท
- เจ้าหน้าที ่(240 บาทx5 คนx7 วนั)-(80 บาทx5 คนx20 ม้ือ)
400 บาท 
- พนักงานขับรถยนต์ (240 บาทx7 วันx3 คน) 5,040 บาท
4. ค่าอาหาร  545,850 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (สถานที่ราชการ) 152,850 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx120 คนx8 มื้อ) 
144,000 บาท 
- วิทยากร (150 บาทx2 คนx7 มื้อ) 2,100 บาท 
- วิทยากรควบคุมกลุ่ม (150 บาทx5 คนx1 มื้อ) 750 บาท
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx5 คนx8 มื้อ) 6,000บาท
ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น  393,000 บาท
- ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx120 คนx20 มื้อ)
 360,000 บาท 
- วิทยากรภาคสนาม (150 บาทx6 คนx8 มื้อ) 7,200 บาท 
- วิทยากร (150 บาทx6 คนx12 มื้อ) 10,800 บาท
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx5 คนx20 มื้อ) 15,000 บาท
5. ค่าที่พัก 1,158,000 บาท         
- ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx8 คืนx60 ห้อง) 
768,000บาท
- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (1,000 บาทx6 คนืx60 ห้อง) 360,000  บาท
- เจ้าหน้าที่ (1,000 บาทx6 คืนx3 ห้อง) 18,000 บาท
- พนกังานขบัรถยนต์ (1,000 บาทx6 คนืx2 ห้อง) 12,000 บาท

 กรณีจัดสถานที่เอกชน  2,980,290 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 347,400 บาท
ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx34.5 ชัว่โมง) 20,700 บาท
ภายนอก บรรยาย (1,200 บาทx1 คนx1 ชั่วโมง) 1,200 บาท
ภายนอก บรรยาย (2,000 บาทx1 คนx3 ชั่วโมง) 6,000 บาท
ภายใน ฝึกปฏิบัติ (600 บาทx4 กลุ่มx2 คนx23 ชั่วโมง)
110,400 บาท
ภายใน ฝึกปฏิบัติ (600 บาทx5 กลุ่มx2 คนx30 ชั่วโมง)
180,000 บาท
ภายนอก ฝึกปฏิบัติ (1,200 บาทx4 กลุ่มx2 คนx3 ชั่วโมง)
28,800 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 193,600 บาท
- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (50 บาทx12 0 คนx30 มือ้) 180,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx2 คนx14 มื้อ)1,400 บาท
- วิทยากรควบคุมกลุ่ม (50 บาทx5 คนx2 มื้อ) 500 บาท
- วิทยากร (50 บาทx6 คนx6 มื้อ) 1,800 บาท
- วิทยากรฝึกปฏิบัติ (50 บาทx6 คนx8 มื้อ) 2,400 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx5 คนx30 มื้อ) 7,500 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 5,440 บาท
- เจ้าหน้าที่ (240 บาทx5 คนx7 วัน)-(80 บาทx5 คนx20 มื้อ)
400 บาท 
- พนักงานขับรถยนต์ (240 บาทx7 วันx3 คน) 5,040 บาท 
4. ค่าอาหาร  851,550 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (สถานที่เอกชน) 458,550 บาท
- ผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรม (450 บาทx120 คนx8 มื้อ) 
432,000 บาท 
 - วิทยากร (450 บาทx2 คนx7 มื้อ) 6,300 บาท 
- วิทยากรควบคุมกลุ่ม (450 บาทx5 คนx1 มื้อ) 2,250 บาท
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx5 คนx8 มื้อ) 18,000 บาท
ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น 393,000 บาท
- ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx120 คนx20 มือ้) 360,000 บาท
- วิทยากรภาคสนาม (150 บาทx6 คนx8 มื้อ) 7,200 บาท 
- วิทยากร (150 บาทx6 คนx12 มื้อ) 10,800 บาท
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx5 คนx20 มื้อ) 15,000 บาท
5. ค่าที่พัก 1,158,000 บาท         
- ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx8 คืนx60 ห้อง) 
768,000 บาท
- ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม (1,000 บาทx6 คืนx60 ห้อง) 
360,000 บาท
- เจ้าหน้าที่ (1,000 บาทx6 คืนx3 ห้อง) 18,000  บาท
- พนักงานขับรถยนต์ (1,000 บาทx6 คืนx2 ห้อง) 12,000 บาท

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการภายในกรมชลประทาน 
2. ข้าราชการส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ

120 คน / รุ่น 

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดย

     การทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และ

      การฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

6. ค่ายานพาหนะ 322,300 บาท
- ค่าเช่ารถบัส (15,000 บาทx7 วันx3 คัน) 315,000 บาท
- ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง (1,600 บาทx 3 คัน) 4,800 บาท
- ค่าแท็กซี่ไป-กลับ (500 บาทx5 คน) 2,500 บาท              
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  102,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น
สมุด ปากกา ปากกาเคมี ฟลิปชาร์ต ป้ายชื่อ เป็นต้น 
(150 บาทx120 คน) 18,000 บาท
- ค่าจดัท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx120 คน) 36,000 บาท   
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx120 คน)  36,000 บาท
- ค่าจัดท�าประกาศนียบัตรพร้อมซอง (100 บาท x 120 คน)   
12,000 บาท      

6. ค่ายานพาหนะ 322,300 บาท
- ค่าเช่ารถบัส (15,000 บาทx7 วันx3 คัน) 315,000 บาท
- ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง (1,600 บาทx 3 คัน) 4,800 บาท
- ค่าแท็กซี่ไป-กลับ (500 บาทx5 คน) 2,500 บาท              
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  102,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น
สมุด ปากกา ปากกาเคมี ฟลิปชาร์ต ป้ายชื่อ เป็นต้น 
(150 บาทx120 คน) 18,000 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx120 คน) 36,000 บาท   
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx120 คน)  36,000 บาท
- ค่าจัดท�าประกาศนียบัตรพร้อมซอง (100 บาท x 120 คน)   
12,000 บาท     

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
ST12

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการชลประทาน

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงาน ทุกสายงาน  ระดับปฏิบัติงาน (O1) และระดับปฏิบัติการ (K1) 

หลักการและเหตุผล
 

  การมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาท้ังทางด้านวิชาการ ทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการชลประทานเบ้ืองต้น 
มีความจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในโครงการชลประทาน ของกรมชลประทาน เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากภารกิจต่าง ๆ 
ที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการล้วนเกี่ยวข้องและมีพื้นฐานมาจากเนื้อหาต่าง ๆ ในหลักการปฏิบัติงานด้านชลประทาน
      ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการทั้งเป็น
ข้าราชการและพนกังานราชการจ�านวนมาก เพือ่รองรบัอตัราก�าลงัทีเ่กษยีณ ลาออก ซึง่การด�าเนนิการเร่งรดัในการรบับคุลากรนี้ 
จึงท�าให้มีความหลากหลายในสาขาวิชา ท�าให้การปฏิบัติงานอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้าง เนื่องจากในหลาย ๆ สาขาวิชา 
ไม่ได้มีพื้นฐานจากการเรียน การสอน หรือ ปฏิบัติงานด้านชลประทานมาก่อน
 สถาบนัพฒันาการชลประทาน ซ่ึงเป็นหน่วงงานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีาน
บริหารจัดการน�้า จึงเห็นสมควร ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมด�าเนินการจัดอบรม 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการในต�าแหน่งนายช่าง
ชลประทาน ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างฝีมือ ฯลฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจและมองเห็นภาพการปฏิบัติงานในโครงการ
ชลประทานได้อย่างชัดเจนขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ  

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการชลประทานเบื้องต้น สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. สามารถวิเคราะห์ วางแผน ในส่วนของภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การด�าเนินงานในโครงการชลประทานได้
3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน อันเป็นการส่งเสริมการ
จัดการความรู้และความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานของกรมชลประทานต่อไป

หัวข้อวิชา 
 
1. ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการน�้าของกรมชลประทาน   จ�านวน  3 ชั่วโมง
2. หลักการชลประทานเบื้องต้น   จ�านวน  3 ชั่วโมง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น�้า และพืช และอัตราการใช้น�้าของพืช   จ�านวน  3 ชั่วโมง
4. อุทกวิทยาในงานชลประทาน   จ�านวน  3 ชั่วโมง
5. ความต้องการน�้าชลประทาน และประสิทธิภาพการชลประทาน   จ�านวน  3 ชั่วโมง
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานชลประทาน   จ�านวน  2 ชั่วโมง
7. การปรับปรุงและบ�ารุงรักษาระบบชลประทาน   จ�านวน  3 ชั่วโมง
8. กระบวนงานบริหารจัดการน�้า 14 ขั้นตอน   จ�านวน  3 ชั่วโมง
9. การวัดน�้าชลประทาน   จ�านวน  2 ชั่วโมง
10. การมีส่วนร่วมในงานชลประทาน   จ�านวน  4 ชั่วโมง
11. การวางโครงการชลประทานเบื้องต้น   จ�านวน  3 ชั่วโมง
12. การศึกษาดูงานโครงการชลประทาน   จ�านวน  3 ชั่วโมง
13. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
       จ�านวน  36.5 ชั่วโมง
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 กรณีจัดสถานที่ราชการ 290,400 บาท 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 21,900 บาท 
- ภายใน (600 บาทx1 คนx36.5 ชั่วโมง) 21,900 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22,750 บาท 
- ผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx60 คนx10 มื้อ) 
21,000 บาท  
- เจ้าหน้าที่/วิทยากร (35 บาทx5 คนx10 มื้อ)1,750 บาท  
3. ค่าอาหารเช้า 26,000 บาท
- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (100 บาทx60 คนx4 มือ้) 24,000 บาท
- เจ้าหน้าที่/วิทยากร (100 บาทx5 คนx4 มื้อ) 2,000 บาท
4. ค่าอาหารกลางวัน 48,750 บาท
- ผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx60 คนx5 มื้อ) 
45,000 บาท
- เจ้าหน้าที่/วิทยากร (150 บาทx5 คนx5 มื้อ) 3,750 บาท
5. ค่าอาหารเย็น 39,000 บาท
- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (150 บาทx60 คนx4 มือ้) 36,000 บาท
- เจ้าหน้าที่/วิทยากร (150 บาทx5 คนx4 มื้อ) 3,000 บาท
6. ค่าที่พัก 84,000 บาท
- ค่าที่พัก (350 บาทx60 คนx4 คืน) 84,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 48,000 บาท
- ค่ายานพาหนะ (15,000 บาทx1 วันx2 คัน) 30,000 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋า (150 บาทx60 คน) 9,000 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (150 บาทx60 คน) 9,000 บาท

 กรณีจัดสถานที่เอกชน

คุณสมบัติ

จำานวน

วิทยากร

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1.ข้าราชการในต�าแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
วิศวกรส�ารวจปฏิบัติการ 
2. ข้าราชการในต�าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
นายช่างส�ารวจปฏิบัติงาน
3. พนักงานราชการในต�าแหน่ง นายช่างโยธา ช่างโยธา นายช่างเครื่องกล ช่างเครื่องกล    
นายช่างส�ารวจ ช่างส�ารวจ ช่างฝีมือสนาม พนักงานส่งน�้า
4. ผู้ปฏิบัติงานในสายงานช่าง ในต�าแหน่งอื่น ๆ
5. เป็นผู้ที่ต้นสังกัดเสนอชื่อเข้ารับการฝึกอบรม
6. สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ครบตามระยะเวลาที่โครงการก�าหนด

60 คน/รุ่น

วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดย

การทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และ

การฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสิทธภิาพประสิทธผิลการปฏบิติังาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วย

งาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
ST13

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรหลักการเข�ยนหนังสือราชการ

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงาน ทุกสายงาน  ระดับปฏิบัติงาน (O1) และระดับปฏิบัติการ (K1) 

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียนหนังสือราชการ ซ่ึงใช้ในการติดต่อส่ือสารกันระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท้ังภายในและภายนอก
องค์กร  ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่บุคลากรภาครัฐทุกคนไม่ว่าต�าแหน่งใด สายงานใด จ�าเป็นต้องเรียนรู้และจัดท�าหนังสือราชการ
ให้ถูกต้องทั้งรูปแบบ ภาษา และเนื้อหา โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ส�าหรับกรมชลประทาน
ยังได้มีการจัดท�าแนวทางการเขียนหนังสือราชการไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมอีกด้วย นอกจากน้ี กรม
ได้มีนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความส�าคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท�าหนังสือราชการของกรมชลประทาน โดยก�าชับ
ทกุหน่วยงานจดัท�าหนังสอืราชการให้มรีปูแบบ และการพมิพ์ทีถ่กูต้อง รวมทัง้มีการใช้ภาษาตรงตามหลกัภาษาไทยและ เป็น
ภาษาราชการ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมชลประทาน

ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล จงึได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร หลกัการเขยีนหนงัสอืราชการ 
เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการทุกสายงาน ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1)  โดยให้ผู้ปฏิบัติ
งานในทุกสายงานของกรมชลประทาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเขียน
หนังสือราชการ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการและสามารถปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องตรงตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และแนวทางปฏิบัติของกรมอย่างมาตรฐานเดียวกัน

2. เพิ่มพูนทักษะในการเขียนหนังสือราชการให้แก่บุคลากรของกรม

หัวข้อวิชา
 
1. รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการของกรมชลประทาน (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)        จ�านวน   6   ชั่วโมง
2. หลักการเขียนหนังสือราชการของกรมชลประทาน (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)                   จ�านวน   6  ชั่วโมง
3. การจัดท�ารายงานการประชุม (บรรยายและฝึกปฏิบัติ) จ�านวน  3   ชั่วโมง
6. การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ จ�านวน  3   ชั่วโมง

รวม    18  ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน

วิทยากร

จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการภายในกรมชลประทาน
2. ข้าราชการส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ

120 คน / รุ่น 

วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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 กรณีจัดสถานที่ราชการ 172,840 บาท 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  32,400 บาท
- บรรยาย  (600 บาทx1 คนx9 ชั่วโมง) 5,400 บาท
- ฝึกปฏิบัติ (600 บาทx5 คนx9 ชั่วโมง) 27,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12,390 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx50 คนx6 มื้อ) 10,500 บาท
- วิทยากร (35 บาทx5 คนx6 มื้อ) 1,050 บาท
- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx6 มื้อ) 840 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  26,550 บาท
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (150 บาทx50 คนx3 มือ้) 22,500 บาท
- วิทยากร (150 บาทx5 คนx3 มื้อ) 2,250 บาท
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx3 มื้อ) 1,800 บาท               
4. ค่าที่พัก 64,000 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx20 ห้องx2 วัน) 64,000 
บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
37,500 บาท
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 
บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx50 คน) 10,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

 กรณีจัดสถานที่เอกชน  231,250 บาท 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  32,400 บาท
- บรรยาย  (600 บาทx1 คนx9 ชั่วโมง) 5,400 บาท
- ฝึกปฏิบัติ (600 บาทx5 คนx9 ชั่วโมง) 27,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 17,700 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx50 คนx6 มื้อ) 15,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx5 คนx6 มื้อ) 1,500 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx6 มื้อ) 1,200 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  79,650 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450 บาทx50 คนx3 มื้อ) 67,500 
บาท 
- วิทยากร (450 บาทx5 คนx3 มื้อ) 6,750 บาท
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx3 มื้อ) 5,400 บาท               
4. ค่าที่พัก 64,000 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx20 ห้องx2 วัน)  
64,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
37,500 บาท
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 
บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx50 คน) 10,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม มีการประเมินผล 

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดย

การทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และ

การฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของ 

หน่วยงาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
ST21

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
ทุกสายงาน ระดับชํานาญงาน (O2) ชํานาญการ (K2)

ทําหน�าที่หัวหน�าฝ�าย/งาน

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจ ประสบการณแ์ละทศันคตทิีดี่ในการปฏบิติังาน สามารถปฏบิติัหน้าท่ีได้อยา่งถกูต้องตรงตามหลักวชิาการ โดยต้อง
ด�าเนนิการใหค้รอบคลมุทัง้ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ�า และพนกังานราชการ ขา้ราชการเปน็บคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกับรหิาร
ทรพัยากรบคุคลไดด้�าเนนิการจดัท�าหลกัสตูรมาตรฐาน ซึง่เปน็หลักสตูรภาคบงัคบัส�าหรับขา้ราชการกรมชลประทาน โดยแบง่
เป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับช�านาญการ
และช�านาญงาน 3) ระดบัช�านาญการพเิศษและอาวโุส โดยมุง่เนน้ใหบ้คุลากรมคีวามรู ้ทักษะ และสมรรถนะทีเ่หมาะสมตอ่การ
ปฏิบตังิานในหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและตอ่การมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชา สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
  ในการด�าเนินงานใด ๆ ให้บรรลุผลส�าเร็จ ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารระดับสูง
ขึ้นไป จึงมีบทบาทส�าคัญในการเป็นนักส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ ที่ต้องกระตุ้นขับเคลื่อนกิจกรรมปรับปรุงงานและบริหาร
การเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างเป็นระบบในรูปแบบใหม่ ต้องเป็นต้นแบบการเปล่ียนแปลงท่ีดี ตลอดจนเป็นผู้สร้างทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นผู้น�าศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานมาใช้ให้เต็มท่ี มีทักษะในการท�างานร่วมกับผู้อื่น ส่ือสารและสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการท�างานร่วมกันแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีระบบ ส่งผลสนับสนุนให้เกิดผลดีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้
บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานเพิ่มมากขึ้นและเกิดความพึงพอใจของบุคลากรในทุกระดับ
   ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น เป็นหลักสูตรมาตรฐาน
ภาคบังคับส�าหรับข้าราชการที่เป็นหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีอันจะเกิดประโยชน์
ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีได้
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการและสามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท�างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างการท�างานร่วมกันภายในองค์กร

หัวข้อวิชา 
 
ช่วงที่ 1 ภาคกิจกรรม                                                                                        จ�านวน 21  ชั่วโมง
          การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม ช้ีแจงหลักสูตร/ละลายพฤติกรรม/สร้างความคุ้นเคย
          /การท�างานเป็นทีม/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally)
ช่วงที่ 2 การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค                                                                    จ�านวน 13   ชั่วโมง
ช่วงที่ 3 ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ                                                                         จ�านวน 46   ชั่วโมง
     1. บทน�า (Introduction)
          1.1 บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชายุคใหม่                                                            จ�านวน   3     ชั่วโมง
         1.2 การพัฒนาภาวะผู้น�ายุคใหม่                                                                     จ�านวน   3     ชั่วโมง
     2. การพัฒนาตนเอง (Leading/Change Self)
         2.1 การเสริมสร้างบุคลิกภาพส�าหรับนักบริหาร (Personality)     จ�านวน   3    ชั่วโมง
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  2.2 การพัฒนาภาวะผู้น�ายุคใหม่                                                                    จ�านวน 3 ชั่วโมง
(Problem Solving & Decision Making)
  2.3 เทคนิคการพูดและการน�าเสนอ                                                              จ�านวน 3 ชั่วโมง
  2.4 การน�าเสนอรายงานกลุ่ม จ�านวน 3 ชั่วโมง
    3. การพัฒนาทีมงาน (Leading/Change Team)
        3.1 การปรับปรุงและการสอนงานเพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ จ�านวน 3 ชั่วโมง
        3.2 การมีส่วนร่วมและขจัดความขัดแย้งในการท�างาน จ�านวน 3 ชั่วโมง
    4. การพัฒนาองค์กร (Leading/Change Organization)
        4.1 การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดเชิงนวัตกรรม                                        จ�านวน 3  ชั่วโมง
        4.2 การวางแผนกลยุทธ์ส�าหรับนักบริหารระดับต้น                                           จ�านวน 3  ชั่วโมง
  4.3 การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร                             จ�านวน 3  ชั่วโมง
    5. การพัฒนาความรู้เฉพาะทาง (Functional Competency)
        5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน จ�านวน 6 ชั่วโมง
       5.2 จริยธรรมในการท�างานและการบริหารคน จ�านวน 3 ชั่วโมง
        5.3 ศีล 5 ในการครองตนและการท�างาน จ�านวน 3 ชั่วโมง
        5.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม                                      จ�านวน 1  ชั่วโมง
                                                                                                                  รวม    80  ชั่วโมง

 กรณีจัดสถานที่ราชการ 1,137,260 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 227,100 บาท
- วิทยากรภายในบรรยาย 1,800 บาท
(600 บาทx3 ชมx1 คน) 
- วิทยากรภายในแบ่งกลุ่ม 28,800 บาท    
(600 บาทx12 ชมx1 คนx4 กลุ่ม)  
- วิทยากรภายนอก  
(1,200 บาทx11 ชมx1 คน)13,200 บาท
(2,000 บาทx15 ชมx1 คน) 30,000 บาท     
(2,500 บาทx9 ชมx1 คน) 22,500 บาท
- วิทยากรภายนอกแบ่งกลุ่ม 
(1,200 บาทx21 ชมx1 คนx4 กลุ่ม) 100,800 บาท
(2,500 บาทx6 ชมx1 คนx2 กลุ่ม)  30,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 57,680 บาท
สถานที่ราชการ
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 31,500 บาท

 กรณีจัดสถานที่เอกชน 1,240,380 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 227,100 บาท

- วิทยากรภายในบรรยาย 1,800 บาท

(600 บาทx3 ชมx1 คน) 

- วิทยากรภายในแบ่งกลุ่ม 28,800 บาท    

(600 บาทx12 ชมx1 คนx4 กลุ่ม)

- วิทยากรภายนอก  

(1,200 บาทx11 ชมx1 คน) 13,200 บาท

(2,000 บาทx15 ชม.x1 คน) 30,000 บาท     

(2,500 บาทx9 ชม.x1 คน) 22,500 บาท

- วิทยากรภายนอกแบ่งกลุ่ม 

(1,200 บาทx21 ชมx1 คนx4 กลุ่ม) 100,800 บาท

(2,500 บาทx6 ชมx1 คนx2 กลุ่ม) 30,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 71,260 บาท

สถานที่ราชการ

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  3,500 บาท

คุณสมบัติ

จำานวน

วิทยากร

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. ผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภททั่วไประดับช�านาญงาน และประเภทวิชาการระดับช�านาญการ 
2. เป็นผู้ท�าหน้าที่หัวหน้าฝ่าย/งาน

50 คน

วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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(35 บาทx50 คนx18 มื้อ)
- วิทยากร (35 บาทx4 คนx18 มื้อ)2,520 บาท
- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx18 มื้อ) 2,520 บาท
สถานที่เอกชน
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (50 บาทx50 คนx8 มือ้) 20,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx2 คนx8 มื้อ) 800 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx8 มื้อ) 1,600 บาท
3. ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น 237,000 บาท
อาหารเช้า ระหว่างเดินทางไปท�ากิจกรรม
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx1มื้อ) 7,500 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx1 มื้อ) 600 บาท
อาหารกลางวัน (ช่วงที่ 1 ภาคกิจกรรม)
สถานที่เอกชน     
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (300 บาทx50 คนx3 ม้ือ) 45,000 บาท
- วิทยากร (300 บาทx4 คนx3 มื้อ) 3,600 บาท
- เจ้าหน้าที่ (300 บาทx4 คนx3 มื้อ) 3,600 บาท 
  (ช่วงที่ 2 การศึกษาดูงาน)
สถานที่ราชการ
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (150 บาทx50 คนx1 มือ้) 7,500 บาท
- วิทยากร (150 บาทx4 คนx1 มื้อ) 600 บาท
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx1 มื้อ) 600 บาท
สถานที่เอกชน
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (350 บาทx50 คนx1 มื้อ)
17,500 บาท
- วิทยากร (350 บาทx2 คนx1 มื้อ)  700 บาท
- เจ้าหน้าที่ (350 บาทx4 คนx1 มื้อ)  1,400 บาท
(ช่วงที่ 3 ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ)
สถานที่ราชการ
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม(150 บาทx50 คนx8 มือ้)60,000 บาท
- วิทยากร (150 บาทx2 คนx8 มื้อ)  2,400 บาท
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx8 มื้อ) 4,800 บาท
อาหารเย็นสถานที่เอกชน
(ช่วงที่ 1 ภาคกิจกรรม และช่วงที่ 2 การศึกษาดูงาน)
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม(350 บาทx50 คนx4 มือ้)70,000 บาท
- วิทยากร (350 บาทx4 คนx4 มื้อ)  5,600 บาท
- เจ้าหน้าที่ (350 บาทx4 คนx4 มื้อ) 5,600 บาท 
4. ค่าที่พัก 508,800 บาท
(สถานที่เอกชน) (ช่วงที่ 1 ภาคกิจกรรม และช่วงที่ 2 การ
ศึกษาดูงาน)
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx25 ห้องx4 คืน) 
160,000 บาท
- วิทยากร (1,600 บาทx2 ห้องx3 คืน)9,600 บาท

(35บาทx50คนx2มื้อ)

- วิทยากร (35 บาทx4 คนx2 มื้อ) 280 บาท

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx2 มื้อ) 280 บาท

สถานที่เอกชน

- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (50 บาทx50 คนx24 ม้ือ) 60,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx2 คนx24 มื้อ) 2,400 บาท

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx24 มื้อ) 4,800 บาท

3. ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น 305,400 บาท

อาหารเช้า ระหว่างเดินทางไปท�ากิจกรรม

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx50 คนx1 มื้อ) 7,500 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx1 มื้อ) 600 บาท

อาหารกลางวัน (ช่วงที่ 1 ภาคกิจกรรม)

สถานที่เอกชน     

- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (300 บาทx50 คนx3 ม้ือ) 45,000 บาท

- วิทยากร (300 บาทx4 คนx3 มื้อ) 3,600 บาท

- เจ้าหน้าที่ (300 บาทx4 คนx3 มื้อ) 3,600 บาท

(ช่วงที่ 2 การศึกษาดูงาน)

สถานที่ราชการ

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx50 คนx1 มื้อ) 7,500 บาท

- วิทยากร (150 บาทx4 คนx1 มื้อ) 600 บาท

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx1 มื้อ) 600 บาท

สถานที่เอกชน

- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (350 บาทx50 คนx1 มือ้)17,500 บาท

- วิทยากร (350 บาทx2 คนx1 มื้อ) 700 บาท

- เจ้าหน้าที่ (350 บาทx4 คนx1 มื้อ) 1,400 บาท

(ช่วงที่ 3 ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ)

สถานที่เอกชน

- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (300 บาทx50 คนx8 ม้ือ)120,000 บาท

- วิทยากร (300 บาทx2 คนx8 มื้อ)  4,800 บาท

- เจ้าหน้าที่ (300 บาทx4 คนx8 มื้อ) 9,600 บาท

อาหารเย็นสถานที่เอกชน

(ช่วงที่ 1 ภาคกิจกรรม และช่วงที่ 2 การศึกษาดูงาน)

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (350บาทx50คนx4มื้อ) 70,000 บาท

- วิทยากร (350 บาทx4 คนx4 มื้อ)  5,600 บาท

- เจ้าหน้าที่ (350 บาทx4 คนx4 มื้อ) 5,600 บาท

4. ค่าที่พัก 508,800 บาท

(สถานที่เอกชน) (ช่วงที่ 1 ภาคกิจกรรม และช่วงที่ 2

 การศึกษาดูงาน)

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx25 ห้องx4 คืน) 

160,000 บาท

- วิทยากร (1,600 บาทx2 ห้องx3 คืน) 9,600 บาท
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่�ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ  

โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  

และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของ 

หน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

- เจ้าหน้าที่ (1,600 บาทx2 ห้องx4 คืน) 12,800 บาท 
- พนกังานขบัรถยนต ์(1,600 บาทx1 หอ้งx4 คนื)6,400 บาท
(สถานที่เอกชน) (ช่วงที่ 3 ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ)
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (1,600 บาทx25 ห้องx8 คืน) 
320,000 บาท
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง 4,320 บาท
- เจ้าหน้าที่ (240 บาทx4 คนx2 วัน) 1,920 บาท
- พนักงานขับรถ (240 บาทx2 คนx5 วัน) 2,400 บาท
6. ค่าพาหนะ 81,000 บาท
- ค่าเช่ารถบัส (15,000 บาทx1 คันx5 วัน) 75,000 บาท
- ค่าน้�ามันเชื้อเพลิง (2,000 บาทx2 คัน) 4,000 บาท
- ค่าแท็กซี่เจ้าหน้าที่ (500 บาทx4 คน) 2,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 42,500 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท
- ค่ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศ (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

- เจ้าหน้าที่ (1,600 บาทx2 ห้องx4 คืน) 12,800 บาท 

- พนักงานขับรถยนต์ (1,600 บาทx1 ห้องx4 คืน)6,400 บาท

(สถานที่เอกชน) (ช่วงที่ 3 ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ)

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (1,600 บาทx25 ห้องx8 คืน) 

320,000 บาท

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง 4,320 บาท

- เจ้าหน้าที่ (240 บาทx4 คนx2 วัน) 1,920 บาท

- พนักงานขับรถ (240 บาทx2 คนx5 วัน) 2,400 บาท

6. ค่าพาหนะ 81,000 บาท

- ค่าเช่ารถบัส (15,000 บาทx1 คันx5 วัน) 75,000 บาท

- ค่าน้�ามันเชื้อเพลิง (2,000 บาทx2 คัน) 4,000 บาท

- ค่าแท็กซี่เจ้าหน้าที่ (500 บาทx4 คน) 2,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 42,500 บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท

- ค่ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน)  15,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศ (100 บาทx50 คน)  5,000 บาท
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
หลักสูตรบังคับ ทุกสายงาน  ระดับชํานาญงาน (O2) ชํานาญการ (K2)

ทําหน�าที่หัวหน�าฝ�ายหร�อปฏิบัติหน�าที่เทียบเท�า

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
ST22

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรความรู้เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยสำาหรับ
ข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า 

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
  วินัยข้าราชการจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้การบริหารราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีความส�าคัญต่อระบบราชการเป็นส่วนรวม และต่อตัวข้าราชการในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
ความเป็นข้าราชการ และเพือ่ให้การด�าเนนิการป้องกนัและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจรติคอร์รปัชัน่ ของกรมชลประทาน
ประสบความส�าเรจ็ กรมชลประทานจงึเหน็ควรจดัให้มโีครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารหลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบัการวนิยัและ
การรักษาวินัยวินัย ส�าหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าท่ีเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
ท�าหน้าที่ ควบคุม ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อน�าความรู้เรื่องวินัยและการรักษาวินัยไป
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย เป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระท�าผิดวินัย
  ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มทักษะการด�าเนินการ
ทางวินัยส�าหรับผู้บังคับบัญชา เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการทุกสายงาน ระดับช�านาญงาน (O2) 
ช�านาญการ (K2) เพื่อให้ข้าราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการยึดถือเกี่ยวกับการด�าเนินการ
ทางวินัยส�าหรับผู้บังคับบัญชาอันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมชลประทาน หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ด�าเนินการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถน�าความรู้ เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎ ระเบียบ วินัย ของ
ทางราชการได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อวิชา 
 
1. ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง                      จ�านวน  3  ชั่วโมง
2. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ                   จ�านวน  3  ชั่วโมง
3. กรณีศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการทางวินัย                      จ�านวน  6  ชั่วโมง
4. สรุปบทเรียน                                                                                             จ�านวน  3  ชั่วโมง
           รวม   15  ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน

วิทยากร

จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. ข้าราชการทุกสายงาน ระดับปฏิบัติงาน (O2) และช�านาญการ (K2)
2. เป็นข้าราชการที่ท�าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า

40 คน / รุ่น

วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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 กรณีจัดสถานที่ราชการ 152,920 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 30,600 บาท

- ค่าบรรยาย (600 บาทx1 คนx3 ชั่วโมง) 1,800 บาท

- ฝึกปฏิบัติ (600 บาทx4 คนx12 ชั่วโมง) 28,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  6,720 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx40 คนx4 มื้อ) 5,600 บาท

- วิทยากร (35 บาทx4 คนx4 มื้อ) 560 บาท

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx4 มื้อ) 560 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน  14,000 บาท

- ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx40 คนx2 มื้อ) 

12,000บาท  บาท

- วิทยากร (150 บาทx4 คนx2 มื้อ) 1,200 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx2 มื้อ) 1,200 บาท

4. ค่าอาหารเย็น 7,200บาท

- ผู้รับการฝึกอบรม 150x40คนx1มื้อ 6,000 บาท

5. ค่าที่พัก 64,000 บาท

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600 บาทx20 หอ้งx2 วนั) 64,000 บาท 

6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 30,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

 - ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx 40 คน) 8,000 บาท

 กรณีจัดสถานที่เอกชน  157,000 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 30,600 บาท

- ค่าบรรยาย (600 บาทx1คนx3 ชั่วโมง) 1,800 บาท

- ฝึกปฏิบัติ (600 บาทx4 คนx12 ชั่วโมง) 28,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  96,000 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx40 คนx4 มื้อ) 8,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx4 คนx4 มื้อ) 800 บาท

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx4 มื้อ) 800 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน  33,600 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (350 บาทx40 คนx2 มื้อ) 2,300 บาท 

- วิทยากร (350 บาทx4 คนx2 มื้อ) 2,800 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (350 บาทx4 คนx2 มื้อ) 2,800 บาท 

5. ค่าที่พัก 64,000 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx20 ห้องx2 วัน) 64,000 

บาท         

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 30,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx 40 คน) 8,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้

    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 

          โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

   1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  

      และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

    1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล

    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

    3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการ

          ของหน่วยงาน  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
ST31

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะการดำาเนินการทางวินัย
สำาหรับผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
หลักสูตรบังคับ ทุกสายงาน  ระดับ อาวุโส (O3) ชํานาญการพ�เศษ (K3)

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ 
โดยต้องด�าเนนิการให้ครอบคลมุทัง้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการ ข้าราชการเป็นบคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกั
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๓ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๙๐ 
ก�าหนดให้ข้าราชการรักษาวินัย และการรักษาวินัยจะเกิดข้ึนได้น้ัน “ผู้บังคับบัญชา” ถือว่ามีบทบาทส�าคัญท่ีจะเป็น
ผูเ้สริมสร้าง พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท�าผิดวินัย ปราบปรามผู้กระท�าผิดวินัย กรณีมี
มลูให้ด�าเนนิการทางวินยัทนัท ีกรณมีกีารกล่าวหาโดยปรากฏตัวผูก้ล่าวหา หรอืมกีรณีเป็นท่ีสงสัยโดยยงัไม่มพียานหลักฐาน 
ให้สืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นก่อน หากผู้บังคับบัญชาละเลยหรือปฏิบัติโดยไม่สุจริตถือว่ากระท�าผิดวินัย และต่อมา
ส�านักงาน ก.พ. ได้ออกเป็นหนังสือเวียน ที่ นร 1011/ว 12  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เรื่อง การก�าชับให้ผู้บังคับบัญชารักษา
วินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา มีความรู้ความ
เข้าใจวินัย การรักษาวินัย และการด�าเนินการทางวินัยมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
ป้องกันให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท�าผิดวินัย เพราะหากผู้ใต้บังคับบัญชากระท�าการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ อันเนื่องมาจากการปล่อยปละละเลย ไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับ
บัญชาอาจต้องรับผิดด้วย การพัฒนาและเพิ่มทักษะการด�าเนินการทางวินัย เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ป้องกันการกระท�าผิดวินัย อันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความส�าคัญต่อระบบ
ราชการเป็นส่วนรวม และต่อตวัข้าราชการ และเพือ่ให้การด�าเนนิการป้องกนัและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รปัชัน่ 
ของกรมชลประทานประสบความส�าเร็จ กรมชลประทานจึงเห็นควรจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพฒันา
และเพิม่ทกัษะการด�าเนนิการทางวนิยัส�าหรบัผูบ้งัคบับญัชา ระดบัช�านาญการพเิศษ หรอืระดบัอาวโุส หรอืระดบัเทยีบเท่า                 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มทักษะการด�าเนินการ
ทางวินัยส�าหรับผู้บังคับบัญชา เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการทุกสายงาน ระดับอาวุโส (O3) ช�านาญ
การพิเศษ (K3) เพื่อให้ข้าราชการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการยึดถือเกี่ยวกับการด�าเนินการ
ทางวินัยส�าหรับผู้บังคับบัญชาอันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑. มีการพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้การรักษาวินัย การด�าเนินการทางวินัย ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๒. สร้างบคุลากรให้มคีวามรูเ้รือ่งวนิยั และการด�าเนนิการทางวินยัในกรณอีาจได้รบัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการการด�าเนนิการ
ทางวินัย
๓. เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี และให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และลดความเส่ียง
การกระท�าผิดวินัย 
๔. เป็นการเสริมสร้าง พัฒนาและป้องกันมิให้มีการกระท�าผิดวินัย
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หัวข้อวิชา 
 
๑. แนวทางการรักษาวินัย บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ด�าเนินการทางวินัย                             จ�านวน 2 ชั่วโมง
๒. วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ                                                                จ�านวน 4 ชั่วโมง
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการสืบสวน สอบสวน                                                                      จ�านวน 3 ชั่วโมง
๔. การตั้งข้อกล่าวหา และก�าหนดประเด็นการสอบสวน                                                      จ�านวน 3 ชั่วโมง
๕. การรับฟังพยานหลักฐาน และการตรวจส�านวนการสอบสวน                                              จ�านวน  3 ชั่วโมง
๖. การพิจารณาความผิด การก�าหนดโทษและการจัดท�ารายงานการสอบสวน                             จ�านวน  3 ชั่วโมง 
                                                                                                                           รวม  18 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน

วิทยากร

จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. ข้าราชการทุกสายงาน ระดับ อาวุโส (O3) ช�านาญการพิเศษ (K3)
2. ท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการส่วน /โครงการ หรือเทียบเท่า

40 คน / รุ่น 

วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

 กรณีจัดสถานที่ราชการ 147,280 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  21,600 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx12 ชั่วโมง) 7,200 บาท    

- ฝึกปฏิบัติ (600 บาทx4 คนx6 ชั่วโมง) 14,400 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  10,080 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx40 คนx6 มื้อ) 8,400 บาท

- วิทยากร (35 บาทx4 คนx6 มื้อ) 840 บาท

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx6 มื้อ) 840 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน  21,600 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx40 คนx3 ม้ือ)18,000 บาท 

- วิทยากร (150 บาทx4 คนx3 มื้อ) 1,800 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx3 มื้อ) 1,800 บาท 

4. ค่าที่พัก 64,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600 บาทx20 ห้องx2 วนั) 64,000 บาท         

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 30,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx 40 คน) 8,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

 กรณีจัดสถานที่เอกชน  194,800 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  21,600 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx12 ชั่วโมง) 7,200 บาท

 -ฝึกปฏิบัติ (600 บาทx4 คนx6 ชั่วโมง) 14,400 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  14,400 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx40 คนx6 มื้อ) 12,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx4 คนx6 มื้อ) 1,200 บาท

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx6 มื้อ) 1,200 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน  64,800 บาท

- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (450 บาทx40 คนx3 มือ้)    54,000 บาท

- วิทยากร (450 บาทx4 คนx3 มื้อ) 5,400 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx3 มื้อ) 5,400 บาท 

4. ค่าที่พัก 64,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600 บาทx20 หอ้งx2 วนั) 64,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 30,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท 

- ค่าจดัท�ากระเปา๋เอกสาร (300 บาทx40 คน)      12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx 40 คน) 8,000 บาท

- ค่าจดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx40 คน)     4,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้

    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 

       โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

       และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

    1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล

    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

    3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน 

 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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สายงานวางโครงการ
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับ
ข้าราชการกรมชลประทาน

(เฉพาะสายงานด้านวางโครงการ)

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการศึกษาวางโครงการเบื้องต้น และการจัดท�า Reconnaissance Study Report 

๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาวางโครงการ และการจัดท�า Pre-feasibility Report 

๔. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแหล่งน�้า
๕. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

O1 (นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน) 
K1 (วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เศรษฐกรปฏิบัติการนักวิชาการ สิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

O2 (นายช่างชลประทานช�านาญงาน) 
K2 (วิศวกรชลประทานช�านาญการ วิศวกรโยธาช�านาญการ

เศรษฐกรช�านาญการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการ นักวิชาการเกษตรช�านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ)

O3 (นายช่างชลประทานอาวุโส) 
K3 (วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษเศรษฐกรช�านาญการพิเศษ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ)
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ล�าดับที่

1

2

โครงการฝกึอบรม หลกัสตูรความ

รู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ

ศึกษาวางโครงการเบื้องต้น และ

การจัดท�า Reconnaissance 

Study Report

1. ความหมาย ความส�าคัญและปัญหาของการวาง

โครงการพัฒนาแหล่งน�า้

2. มาตรฐานการเขียนรายงานวางโครงการ

3. กระบวนงานวางโครงการ

4. การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการพัฒนา

แหล่งน�้า

5. การศกึษาด้านเศรษฐกจิและสงัคมโครงการพฒันา

แหล่งน�้า

1. ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้แผนที่

2. การก�าหนดลักษณะโครงการ

3. การศกึษาวเิคราะห์ด้านอตุุ-อทุกวทิยาของโครงการ

4. การศึกษาสมดุลน�า้

5. การออกแบบ/ประมาณราคาเบื้องต้น

6. การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น

7. การใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

8. กฎ ระเบยีบ เกณฑ์ มาตรฐานทีเ่กีย่วข้องในการวาง

โครงการ

3 ชม.

3 ชม.

6 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านวางโครงการ)

ระดับ  O1 (นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน)
         K1 (วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ
         นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 43



ล�าดับที่

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการศึกษาวางโครงการ 

และการจัดท�า 

Pre-feasibility Report

1. การวางแผนพัฒนาระดับลุ่มน�้า

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนา

โครงการ

3. การศึกษาวิเคราะห์อุตุ-อุทกวิทยา ขั้นสูง

4. การใช้แบบจ�าลองคณิตศาสตร์ด้านชลศาสตร์ /

สมดุลน�้า

5. การส�ารวจภมิูประเทศ / ธรณวีทิยา / ปฐพกีลศาสตร์

ในขั้นวางโครงการ

6. การออกแบบ / ประมาณราคา ขั้นวางโครงการ

7. การศึกษาวิเคราะห์ด้านดินและการเกษตร

8. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์โครงการ

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านวางโครงการ)

ระดับ  O2 (นายช่างชลประทานชำานาญงาน)
           K2 (วิศวกรชลประทานชำานาญการ วิศวกรโยธาชำานาญการ เศรษฐกรชำานาญการ
         นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ นักวิชาการเกษตรชำานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน44



ล�าดับที่

4

5

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ

บริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้าน

การพัฒนาแหล่งน�้า

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลกัสตูรการจดัท�าแผนยุทธศาสตร์

 การพัฒนา

1. การจดัท�าเอกสารประกอบการจ้างท่ีปรกึษา (TOR)

2. ระเบยีบพสัดเุรือ่งการจดัซือ้จดัจ้าง (จ้างทีป่รกึษา)

3. การบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษา

1. การวิเคราะห์ปัญหา

2. การก�าหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

3. การก�าหนดและวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์

4. การวางแผนกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์

5. การแปรยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติ

3 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านวางโครงการ)

ระดับ  O3 (นายช่างชลประทานอาวุโส)
         K3 (วิศวกรชลประทานชำานาญการพิเศษ วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ เศรษฐกรชำานาญการพิเศษ
         นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ นักวิชาการเกษตรชำานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและ 
         แผนชำานาญการพิเศษ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านวางโครงการ  ระดับ ปฏิบัติงาน (O1) และ ปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
PM11

1. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ         
โดยต้องด�าเนนิการให้ครอบคลมุทัง้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดบัแรกที ่ส�านกั
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ     1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส   โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                การวางโครงการเป็นการน�าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดมาใช้อย่างฉลาด ระมัดระวัง โดยมีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้าและมีการด�าเนินงานท่ีต่อเนื่อง งานวางโครงการจึงเป็นขั้นตอนท่ีส�าคัญท่ีสุดในการท�างานเพราะเป็นข้ันตอนที่
ต้องก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และการจัดท�ารายงานความเหมาะสมของโครงการ จากความส�าคัญดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงานด้านการวางโครงการ จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านวางโครงการ ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ทักษะ ด้านการวาง
โครงการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นด้านการวาง
โครงการ เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานวางโครงการ ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ 
(K1) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวางโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านวางโครงการ อันจะเกิดประโยชน์
ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมาย ความส�าคัญและปัญหาของการวางโครงการพัฒนาแหล่งน�้า
2. มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานงานวางโครงการและกระบวนงานวางโครงการ
3. มีความเข้าใจในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

หัวข้อวิชา 
 
1. ความหมาย ความส�าคัญและปัญหาของการวางโครงการการพัฒนาแหล่งน�้า   จ�านวน 3 ชั่วโมง
2. มาตรฐานการเขียนรายงานวางโครงการ     จ�านวน 3 ชั่วโมง
3. กระบวนงานวางโครงการ     จ�านวน 6 ชั่วโมง
4. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน�้า     จ�านวน 3 ชั่วโมง
5. การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมโครงการพัฒนาแหล่งน�้า     จ�านวน 3 ชั่วโมง 
         รวม  18 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายชา่งชลประทานปฏบิตังิาน  วศิวกรชลประทานปฏบิตักิาร  วิศวกรโยธาปฏบิติัการ เศรษฐกรปฏบิตักิาร  
นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มปฏบิตักิาร  นักวชิาการเกษตรปฏบิติัการ และนักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิตักิาร  
2. สังกัดส�านักบริหารโครงการ ส�านักงานชลประทานที่ 1 - 17
3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวางโครงการ

40 คน/รุ่น

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน46



วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ  126,160 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx18 ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,660 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx40 คนx6 มื้อ) 8,400 บาท

- วิทยากร (35 บาทx2 คนx6 มื้อ) 420 บาท

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx6 มื้อ) 840 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน 20,700 บาท

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (150 บาทx40 คนx3 มือ้) 18,000 บาท 

- วิทยากร (150 บาทx2 คนx3 มื้อ)  900 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx3 มื้อ) 1,800 บาท 

4. ค่าที่พัก 64,000 บาท         

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx20 ห้องx2 วัน) 64,000 

บาท  

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 21,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (75 บาทx40 คน) 3,000 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx40 คน) 8,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  171,700 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx18 ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 13,800 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx40 คนx6 มื้อ) 12,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx2 คนx6 มื้อ) 600 บาท

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx6 มื้อ) 1,200 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 62,100 บาท

- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (450 บาทx40 คนx3 มือ้) 54,000 บาท 

- วิทยากร (450 บาทx2 คนx3 มื้อ) 2,700 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx3 มื้อ) 5,400 บาท 

4. ค่าที่พัก 64,000 บาท         

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx20 ห้องx2 วัน) 64,000 

บาท      

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 21,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (75 บาทx40 คน) 3,000 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx40 คน) 8,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม มีการประเมินผล 

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่�ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดย

การทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชนข์องการฝกึอบรมทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหนว่ยงาน  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านวางโครงการ  ระดับ ปฏิบัติงาน (O1) และ ปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
PM12

2. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรการศึกษาวางโครงการเบื้องต้น และการจัดทำา 
Reconnaissance Study Report

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ
 โดยต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมท้ังข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกที่
ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการ
กรมชลประทาน โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน
2) ระดับช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การวางโครงการเป็นการน�าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดมาใช้อย่างฉลาด ระมัดระวัง โดยมีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้าและมีการด�าเนินงานท่ีต่อเนื่อง งานวางโครงการจึงเป็นขั้นตอนท่ีส�าคัญท่ีสุดในการท�างานเพราะเป็นข้ันตอนที่
ต้องก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ซ่ึงการวางโครงการต้องเร่ิมจากการศึกษาวางโครงการเบื้องต้น และการจัดท�าReconnaissance Study Report 
เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความเป็นไปได้เบื้องต้นทางวิศวกรรมของโครงการในการก�าหนดขอบเขตของการส�ารวจด้านต่าง ๆ  
เพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบการศกึษาแผนพฒันาลุม่น�า้ในระดบัต่อไป จ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่ป้ฏบิตังิานด้านวางโครงการ ต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ทักษะด้านการวางโครงการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การศึกษาวางโครงการ
เบื้องต้น และการจัดท�า Reconnaissance Study Report เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานวาง
โครงการ ระดับปฏิบัติงาน (O1)  และปฏิบัติการ (K1) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวางโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานด้านวางโครงการ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจการใช้แผนที่ การก�าหนดลักษณะโครงการ การออกแบบ / ประมาณราคาเบื้องต้น การใช้ระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ และกฎ ระเบียบ เกณฑ์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการวางโครงการ
2. มคีวามรูค้วามเข้าใจในการศกึษาสมดลุน�า้  การวิเคราะห์ด้านอตุ ุ-  อทุกวทิยาของโครงการ และการวิเคราะห์โครงการเบือ้งต้น
3. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท�า Reconnaissance Study Report

หัวข้อวิชา 
 
1. ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้แผนที่   จ�านวน 3 ชั่วโมง
2. การก�าหนดลักษณะโครงการ   จ�านวน 3 ชั่วโมง
3. การศึกษาวิเคราะห์ด้านอุตุ - อุทกวิทยาของโครงการ   จ�านวน 3 ชั่วโมง
4. การศึกษาสมดุลน�้า   จ�านวน 3 ชั่วโมง
5. การออกแบบ / ประมาณราคาเบื้องต้น   จ�านวน 3 ชั่วโมง
6. การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น   จ�านวน 3 ชั่วโมง
7. การใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ   จ�านวน 3 ชั่วโมง
8. กฎ ระเบียบ เกณฑ์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการวางโครงการ   จ�านวน 3 ชั่วโมง
       รวม 24   ชั่วโมง
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คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างชลประทานปฏบิติังาน  วศิวกรชลประทานปฏบิตักิาร วศิวกรโยธาปฏบิตักิาร เศรษฐกรปฏบิตักิาร  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
2. สังกัดส�านักบริหารโครงการ ส�านักงานกรมชลประทานที่ 1 - 17
3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวางโครงการ

40 คน/รุ่น

กรณีจัดสถานที่ราชการ   171,880 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 14,400 บาท
- ภายใน (600 บาทx1 คนx24 ชั่วโมง) 14,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12,880 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx40 คนx8 มื้อ) 11,200 บาท
- วิทยากร (35 บาทx2 คนx8 มื้อ) 560 บาท
- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx8มื้อ)  1,120 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน 27,600 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx40 คนx4 มื้อ) 24,000 บาท
- วิทยากร (150 บาทx2 คนx4 มื้อ) 1,200 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx4 มื้อ) 2,400 บาท 
4. ค่าที่พัก 96,000 บาท         
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx20 ห้องx3 วัน)
96,000 บาท  
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 21,000 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (75 บาทx40 คน) 3,000 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx40 คน) 8,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนียบัตร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  232,600 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 14,400 บาท
- ภายใน (600 บาทx1 คนx24 ชั่วโมง)  14,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18,400 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx40 คนx8 มื้อ) 16,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx2 คนx8 มื้อ) 800 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx8 มื้อ) 1,600 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 82,800 บาท
- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (450 บาทx40 คนx4 มือ้) 72,000 บาท
- วิทยากร (450 บาทx2 คนx4 มื้อ) 3,600 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx4 มื้อ) 7,200บาท 
4. ค่าที่พัก 96,000 บาท         
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx20 ห้องx3 วัน)      
96,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 21,000 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (75 บาทx40 คน) 3,000 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx40 คน) 8,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดย

การทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม 

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชนข์องการฝกึอบรมทีมี่ผลตอ่ประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหนว่ยงาน

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านวางโครงการ  ระดับ ชํานาญงาน (O2) และ ชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
PM 21

3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการศึกษาวางโครงการ และการจัดทำา 
Pre-feasibility Report

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ี
ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการ
กรมชลประทาน โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุม่  ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดบัปฏิบตักิารและปฏบิตังิาน 
2) ระดบัช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การวางโครงการเป็นการน�าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัดมาใช้อย่างฉลาด ระมัดระวัง โดยมีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้าและมีการด�าเนินงานท่ีต่อเนื่อง งานวางโครงการจึงเป็นขั้นตอนท่ีส�าคัญท่ีสุดในการท�างานเพราะเป็นข้ันตอนที่
ต้องก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ซึ่งการจัดท�า Pre-feasibility Report เป็นการศึกษาวางแผนพัฒนาโครงการ โดยมีรายละเอียดในการศึกษาเพิ่มขึ้น
จากระดับ Reconnaissance Study การศึกษาในขั้นตอนนี้ จะเน้นรายละเอียดทางวิศวกรรม และการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านวางโครงการ ต้องเป็น ผู้ท่ีมีความรู้ ทักษะ
ด้านการวางโครงการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การศึกษาวางโครงการ และ
การจดัท�า Pre-feasibility Report เป็นหลกัสตูรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรบัข้าราชการสายงานวางโครงการ ระดับช�านาญงาน
 (O1)  และช�านาญการ (K2) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวางโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านวางโครงการ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจการวางแผนพัฒนาระดับลุ่มน�้า การใช้แบบจ�าลองคณิตศาสตร์ด้านชลศาสตร์ สมดุลน�้า การส�ารวจ
ภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ในขั้นวางโครงการ และการออกแบบประมาณราคา ขั้นวางโครงการ
2. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาโครงการ การศึกษาวิเคราะห์อุตุ - อุทกวิทยาขั้นสูง 
การศึกษาวิเคราะห์ด้านดินและการเกษตร และด้านเศรษฐศาสตร์โครงการ
3. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท�า Pre-feasibility Report

หัวข้อวิชา 
 
1. การวางแผนพัฒนาระดับลุ่มน�้า     จ�านวน 3 ชัว่โมง
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาโครงการ     จ�านวน 3 ชัว่โมง
3. การศึกษาวิเคราะห์อุตุ - อุทกวิทยา ขั้นสูง     จ�านวน 3 ชัว่โมง
4. การใช้แบบจ�าลองคณิตศาสตร์ด้านชลศาสตร์ / สมดุลน�้า     จ�านวน 3 ชัว่โมง
5. การส�ารวจภูมิประเทศ/ธรณีวิทยา/ปฐพีกลศาสตร์ในขั้นวางโครงการ     จ�านวน 3 ชัว่โมง
6. การออกแบบ / ประมาณราคา ขั้นวางโครงการ     จ�านวน 3 ชัว่โมง
7. การศึกษาวิเคราะห์ด้านดินและการเกษตร     จ�านวน 3 ชัว่โมง
8. การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์โครงการ     จ�านวน 3 ชัว่โมง
           รวม 24 ชัว่โมง
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คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างชลประทานช�านาญงาน วิศวกรชลประทานช�านาญการ วิศวกรโยธาช�านาญการ เศรษฐกรช�านาญการ 

นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช�านาญการ นักวิชาการเกษตรช�านาญการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  

2. สังกัดส�านักบริหารโครงการ ส�านักงานกรมชลประทานที่ 1 - 17

3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวางโครงการ

40 คน/รุ่น

กรณีจัดสถานที่ราชการ   171,880 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 14,400 บาท
- ภายใน (600 บาทx1 คนx24 ชั่วโมง)  14,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12,880 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx40 คนx8 มื้อ)11,200 บาท
- วิทยากร (35 บาทx2 คนx8 มื้อ)560 บาท
- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx8 มื้อ) 1,120 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน 27,600 บาท
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (150 บาทx40 คนx4 มือ้) 24,000 บาท
- วิทยากร (150 บาทx2 คนx4 มื้อ) 1,200 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx4 มื้อ) 2,400 บาท 
4. ค่าที่พัก 96,000 บาท         
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600  บาทx20 หอ้งx3 วนั) 96,000  บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 21,000 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (75 บาทx40 คน) 3,000 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท
 - ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx40 คน) 8,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  232,600 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 14,400 บาท
- ภายใน (600 บาทx1 คนx24 ชั่วโมง) 14,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18,400 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx40 คนx8 มื้อ) 16,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx2 คนx8 มื้อ) 800 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx8 มื้อ) 1,600 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 82,800 บาท
- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (450 บาทx40 คนx4 มือ้) 72,000 บาท
- วิทยากร (450 บาทx2 คนx4 มื้อ) 3,600 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx4 มื้อ) 7,200บาท 
4. ค่าที่พัก 96,000 บาท         
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600 บาทx20 หอ้งx3 วัน)  96,000  บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 21,000 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (75 บาทx40 คน) 3,000 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx40 คน) 8,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx40ค น) 4,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 

โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏิบตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านวางโครงการ ระดับ อาวุโส (O3) และชํานาญการพ�เศษ (K3)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
PM31

4. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตรการบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
แหล่งนำ้า

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ 
โดยต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกที่
ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการ
กรมชลประทาน โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุม่  ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดบัปฏิบตักิารและปฏบิตังิาน 
2) ระดบัช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 กระบวนการวางโครงการ เป็นกระบวนการย่อยของกระบวนพฒันาพฒันาแหล่งน�า้ซึง่เป็นกระบวนการสร้างคณุค่า 
ตามข้อก�าหนดที่ส�าคัญของกรมชลประทาน ซึ่งกระบวนการวางโครงการเป็นกระบวนการแรกของการพัฒนาแหล่งน�้า 
ซึ่งหลังจากกระบวนการวางโครงการเสร็จแล้ว จึงจะสามารถด�าเนินการตามกระบวนการออกแบบ และการกระบวนการ
ก่อสร้างต่อไปได้ และในการดงักล่าวต้องศกึษา วิเคราะห์ข้อมลูด้านต่าง ๆ  ซึง่บางกรณอีาจมข้ีอจ�ากัดในเรือ่งของกฎ ระเบยีบ
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับชุมชน ท�าให้เป็นต่ออุปสรรคต่อการด�าเนินงาน ดังนั้นจึงต้องด�าเนินการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความ
เชีย่วชาญท�าการศกึษา  ภารกิจดงักล่าวเกีย่วข้องกบัการจดัซือ้จดัจ้าง (จ้างทีป่รกึษา) และการบรหิารสญัญาทัง้สิน้ ซึง่มคีวาม
จ�าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา และน�าไปใช้ควบคู่ในการปฏิบัติงาน
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญาจ้างท่ีปรึกษาด้านการ
พัฒนาแหล่งน�้า เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานวางโครงการ ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญ
การพิเศษ (K3) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวางโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านวางโครงการ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าเอกสารประกอบการจ้างที่ปรึกษา (TOR) และการบริหารสัญญา
2. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างที่ปรึกษา)

หัวข้อวิชา 
 
1. การจัดท�าเอกสารประกอบการจ้างที่ปรึกษา (TOR)     จ�านวน   3  ชั่วโมง
2. ระเบียบพัสดุเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างที่ปรึกษา)     จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
3. การบริหารสัญญาจ้างที่ปรึกษา     จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
         รวม  6 ชั่วโมง
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คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างชลประทานอาวุโส วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ  
เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ  
2. สังกัดส�านักบริหารโครงการ
3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวางโครงการ

30 คน/รุ่น

กรณีจัดสถานที่ราชการ   27,490 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600 บาท
- ภายใน (600 บาทx1 คนx6 ชั่วโมง) 3,600 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,590 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx30 คนx2 มื้อ) 2,100 บาท
- วิทยากร (35 บาทx3 คนx2 มื้อ) 210 บาท
- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx2 มื้อ) 280 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน 5,550 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx30 คนx1 มื้อ) 4,500 บาท                          
- วิทยากร (150 บาทx3 คนx1 มื้อ) 450 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx1 มื้อ) 600 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 15,750 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (75 บาทx30 คน) 2,250 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (150 บาทx30 คน) 4,500 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx30 คน) 6,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx30 คน) 3,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  39,700 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600 บาท
- ภายใน (600 บาทx1 คนx6 ชั่วโมง)  3,600 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,700 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx30 คนx2 มื้อ) 3,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx3 คนx2 มื้อ) 300 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx2 มื้อ) 400 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 16,650 บาท
- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (450 บาทx30 คนx1 มือ้) 13,500 บาท
- วิทยากร (450 บาทx3 คนx1 มื้อ) 1,350 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx1 มื้อ) 1,800 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 15,750 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (75 บาทx30 คน) 2,250 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (150 บาทx30 คน) 4,500 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx30 คน) 6,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx30 คน) 3,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม มีการประเมินผล 

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่�ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 

โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของ

หน่วยงาน  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านวางโครงการ ระดับ อาวุโส (O3) และชํานาญการพ�เศษ (K3)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
PM31

5. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ 
โดยต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกที่
ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการ
กรมชลประทาน โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 
2) ระดับช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การวางแผนเป็นหลักการส�าคัญของกระบวนการบริหาร แผนท่ีดีจะช่วยให้การบริหารงานส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
การจัดท�าแผน จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถปรับตัวได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น การวางแผนกลยุทธ์จึงมีส่วนอย่างมากต่อการสร้างความเป็นผู้น�า (Leadership) หรือในการสร้าง
ภาพลักษณ์ (Image) ที่แสดงถึงจุดเด่นของหน่วยงานขององค์กร จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านวางโครงการ ต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ทักษะเพื่อจะสามารถวางแผน ก�าหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคต 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา เป็นหลกัสตูรมาตรฐานภาคบงัคบัส�าหรบัข้าราชการสายงานวางโครงการ ระดบัอาวุโส (O3) และช�านาญการพเิศษ
(K3)โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวางโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
วางโครงการ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหา  การก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการก�าหนดและวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 
ผลสัมฤทธิ์
2. มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และการจัดท�าแผนปฏิบัติการ

หัวข้อวิชา 
 
1. การวิเคราะห์ปัญหา    จ�านวน 3 ชั่วโมง
2. การก�าหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย    จ�านวน 3 ชั่วโมง
3. การก�าหนดและวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์    จ�านวน 3 ชั่วโมง
4. การวางแผนกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์    จ�านวน 3 ชั่วโมง
5. การแปรยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติ    จ�านวน 3 ชั่วโมง
        รวม 15 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างชลประทานอาวุโส  วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ  วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ       
เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ  นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ  
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ  
2. สังกัดส�านักบริหารโครงการ
3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวางโครงการ

30 คน/รุ่น
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กรณีจัดสถานที่ราชการ   123,960 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 36,000 บาท
- ภายนอก (1,200 บาทx2 คนx15 ชั่วโมง) 36,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,560 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx30 คนx6 มื้อ) 6,300 บาท
- วิทยากร (35 บาทx2 คนx6 มื้อ) 420 บาท
- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx6 มื้อ) 840 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน 16,650 บาท
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (150 บาทx30 คนx3 มือ้) 13,500 บาท                           
- วิทยากร (150 บาทx3 คนx3 มื้อ) 1,350 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx3 มื้อ) 1,800 บาท
4. ค่าที่พัก 48,000 บาท         
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600 บาทx15 ห้องx2 วัน) 4,800 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 15,750 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (75 บาทx30 คน) 2,250 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (150 บาทx30 คน) 4,500 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx30 คน) 6,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx30 คน) 3,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  159,150 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 36,000 บาท
- ภายนอก (1,200 บาทx2 คนx15 ชั่วโมง) 36,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,800 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx30 คนx6 มื้อ) 9,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx2 คนx6 มื้อ) 600 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx6 มื้อ) 1,200 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 48,600 บาท
- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (450 บาทx30 คนx3 มือ้) 40,500 บาท
- วิทยากร (450 บาทx2 คนx3 มื้อ) 2,700 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx3 มื้อ) 5,400 บาท 
4. ค่าที่พัก 48,000 บาท         
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx15 ห้องx2 วัน) 48,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 15,750 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (75 บาทx30 คน) 2,250 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (150 บาทx30 คน) 4,500 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx30 คน) 6,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx30 คน) 3,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ  

โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  

และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบริการของหน่วยงาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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สายงานสำารวจ
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับ
ข้าราชการกรมชลประทาน

(เฉพาะสายงานด้านสำารวจ)

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส�ารวจเพื่องานชลประทาน ความรู้ด้านระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ชลประทาน 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคและการประมวลผลการส�ารวจแบบบูรณาการเพื่อการชลประทาน

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการส�ารวจเพื่อการชลประทาน    
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดท�า ปรับปรุง มาตรฐานการส�ารวจ และการบังคับใช้ 

O1 (นายช่างส�ารวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

K1 (นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

วิศวกรส�ารวจปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)

O2 (นายช่างส�ารวจช�านาญงาน นายช่างโยธาช�านาญงาน) 

K2 (นักธรณีวิทยาช�านาญการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช�านาญการ

 วิศวกรส�ารวจช�านาญการ วิศวกรโยธาช�านาญการ)

O3 (นายช่างส�ารวจอาวุโส นายช่างโยธาอาวุโส) 

K3 (นักธรณีวิทยาช�านาญการพิเศษ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช�านาญการพิเศษ วิศวกรส�ารวจช�านาญการพิเศษ 

วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ)
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ล�าดับที่

1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ

ส�ารวจเพือ่งานชลประทาน ความรู้

ด้านระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน 

1. การวางโครงการ เพื่อการส�ารวจ

2. การออกแบบ เพื่อการส�ารวจ

3. การส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง

4. การส�ารวจเพื่อการบ�ารุงรักษา

5. การส�ารวจจัดท�าแผนที่ภาคพื้นดิน

6. การส�ารวจจัดท�าแผนที่กันเขตชลประทาน

7. การส�ารวจจัดท�าแผนที่ภาพถ่าย

8. การส�ารวจปฐพีและธรณีวิทยา

9. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานส�ารวจ

10. ระเบียบ พัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานส�ารวจ

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านสำารวจ)

ระดับ O1 (นายช่างสำารวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)
        K1 (นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ วิศวกรสำารวจปฏิบัติการ 
             วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)
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ล�าดับที่

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลกัสตูรเทคนคิและการประมวล

ผลการส�ารวจแบบบรูณาการเพือ่

การชลประทาน

1. การส�ารวจวางหมุดหลักฐานขั้นสูง

2. การส�ารวจแผนที่ภาพถ่ายขั้นสูง

3. การส�ารวจแผนที่ภูมิประเทศขั้นสูง

4. การส�ารวจแผนที่กับเขตชลประทานขั้นสูง

5. การส�ารวจปฐพีและธรณีวิทยาขั้นสูง

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

6 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านสำารวจ)

ระดับ O2 (นายช่างสำารวจชำานาญงาน นายช่างโยธาชำานาญงาน)
          K2 (นักธรณีวิทยาชำานาญการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำานาญการ วิศวกรสำารวจชำานาญการ 
             วิศวกรโยธาชำานาญการ)
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ล�าดับที่

3

4

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ห ลั ก สู ต ร ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้

เทคโนโลยีในการส�ารวจเพื่อการ

ชลประทาน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการจัดท�า ปรับปรุง

มาตรฐานการส�ารวจและการ

บังคับใช้

การสร้างสรรค์นวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ 

ผลงานวิชาการ)

กระบวนการจัดท�ามาตรฐานทางวิชาการ 

6 ชม.

6 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านสำารวจ)

ระดับ O3 (นายช่างสำารวจอาวุโส นายช่างโยธาอาวุโส)
        K3 (นักธรณีวิทยาชำานาญการพิเศษ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำานาญการพิเศษ 
วิศวกรสำารวจชำานาญการพิเศษ วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ)
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านสํารวจ  ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
SU11

1. โครงการฝกอบรม  
หลักสูตรการสำารวจเพ�่องานชลประทาน ความรู้ด้านระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ 
โดยต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกที่
ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการ
กรมชลประทาน โดยแบง่เปน็ 11 สายงาน จ�าแนกกลุม่  ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมเปน็ 3 กลุม่ คอื 1) ระดับปฏิบตักิารและปฏบิตังิาน
2) ระดับช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้�าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  การบริหารจัดการน้�าอย่างบูรณาการ 
โครงการชลประทานต่างๆมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการใช้ท่ีดินส�าหรับก่อสร้างโครงการ การดูแลบ�ารุงรักษาแนวเขต
ชลประทาน ซึง่กระบวนงานส�ารวจเพือ่งานชลประทาน เปน็หนึง่ในขัน้ตอนส�าคญัในการด�าเนนิงานของโครงการชลประทาน 
ประกอบกบัในปจัจุบนัราษฎรซ่ึงไดร้บัผลกระทบจากโครงการมกัมกีารคัดคา้นโครงการ หรือมีการบกุรกุทีด่นิในความดแูลของ
กรม เนื่องจากที่ดินมีราคาสูงขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสังคมเครือข่าย (Social Network)  มีการ
จดัตัง้เครอืขา่ยภาคประชาชนอยา่งเปน็ระบบ การด�าเนนิงานดา้นการส�ารวจเพือ่งานชลประทานใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานงาน
ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้งสนบัสนนุให้เกดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน จงึมีความจ�าเปน็ตอ้งทบทวนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรของ กรมชลประทาน ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ด้าน
มาตรฐานงานประเภทตา่ง ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานตามภารกจิดว้ยความถกูตอ้ง รวดเรว็ และทันเวลา สนบัสนนุประเดน็
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการส�ารวจเพ่ืองานชลประทาน ความรู้
ดา้นระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานชลประทาน เปน็หลกัสตูรมาตรฐานภาคบงัคบัส�าหรบัขา้ราชการสายงานส�ารวจ 
ระดบัปฏิบัตงิาน (O1) และปฏิบตักิาร (K1)  โดยให้ผูป้ฏบิตังิานด้านส�ารวจ ไดร้บัความรู ้ความเข้าใจ และมทีกัษะประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านส�ารวจ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพี่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. มีความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการส�ารวจในงานชลประทาน

2. มีความรู้ความเข้าใจการวางโครงการเพื่อการส�ารวจ  การออกแบบเพื่อการส�ารวจ การส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง                                 

การส�ารวจเพื่อการบ�ารุงรักษา  การส�ารวจจัดท�าแผนที่ภาคพื้นดิน การส�ารวจและจัดท�าแผนที่กันเขตชลประทาน และการ

ส�ารวจปฐพีและธรณีวิทยา 
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หัวข้อวิชา 
 

1. การวางโครงการเพื่อการส�ารวจ             จ�านวน   3  ชั่วโมง                  

2. การออกแบบเพื่อการส�ารวจ         จ�านวน   3  ชั่วโมง                          

3. การส�ารวจเพื่อการก่อสร้าง        จ�านวน   3  ชั่วโมง                             

4. การส�ารวจเพื่อการบ�ารุงรักษา               จ�านวน   3  ชั่วโมง                 

5. การส�ารวจจัดท�าแผนที่ภาคพื้นดิน    จ�านวน   3  ชั่วโมง

6. การจัดท�าแผนที่กันเขตชลประทาน    จ�านวน   3  ชั่วโมง

7. การส�ารวจจัดท�าแผนที่ภาพถ่าย    จ�านวน   3  ชั่วโมง

8. การส�ารวจปฐพีและธรณีวิทยา    จ�านวน   3  ชั่วโมง

9. ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานส�ารวจ    จ�านวน   3  ชั่วโมง

10. ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานส�ารวจ      จ�านวน   3  ชั่วโมง

        จ�านวน   30  ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายชา่งส�ารวจปฏบิตังิาน นายชา่งโยธาปฏบิติังาน นักธรณวีทิยาปฏบิติัการ  นักวชิาการภาพถา่ยปฏบิติัการ

 วิศวกรส�ารวจปฏิบัติการ หรือวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

2. สังกัดส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส�านักงานกรมชลประทานที่ 1 - 17

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านส�ารวจ 

40 คน/รุ่น

กรณีจัดสถานที่ราชการ 230,600 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 18,000  บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx30 ชั่วโมง) 18,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16,100 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (35 บาทx40 คนx10 มือ้) 14,000 บาท

- วิทยากร (35 บาทx1 คนx10 มื้อ) 350 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx5 คนx10 มื้อ) 1,750 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน  34,500 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (150 บาทx40 คนx5 มือ้) 30,000 บาท

- วิทยากร (150 บาทx1 คนx5 มื้อ) 750 บาท

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx5 คนx5 มื้อ) 3,750 บาท

4. ค่าที่พัก 128,000 บาท    

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(1,600 บาทx20 ห้องx4 วัน) 128,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 34,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  306,500 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 18,000 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx30 ชั่วโมง) 18,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 23,000 บาท

- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (50 บาทx40 คนx10 มือ้) 20,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx1 คนx10 มื้อ) 500 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx5 คนx10 มื้อ) 2,500 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 103,500 บาท

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (450 บาทx40คนx5มือ้) 90,000 บาท

- วิทยากร (450 บาทx1 คนx5 มื้อ) 2,250 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx5 คนx5 มื้อ) 11,250 บาท 

4. ค่าที่พัก 128,000 บาท         

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx20 ห้องx4 วัน) 128,000 บาท  

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 34,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม มีการประเมินผล 

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ

ทดสอบก่อน - หลังการเข้ารับฝึกอบรม (Pretest - Posttest)

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  

และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้าฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบริการของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านสํารวจ  ระดับชํานาญงาน (O2) และชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
SU21

2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรเทคนิคและการประมวลผลการสำารวจแบบบูรณาการ
เพ�่อการชลประทาน

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 กระบวนงานส�ารวจในงานชลประทาน เป็นหน่ึงในข้ันตอนส�าคญัในการด�าเนนิงานของโครงการชลประทาน  ซึง่ในปัจจบุนั
มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการส�ารวจ ด้านเครื่องมือส�ารวจ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานส�ารวจ สามารถน�ามาใช้
ในการส�ารวจภาคสนามและการจัดการข้อมูลส�ารวจ การประมวลผลและการจัดท�าแผนท่ี ได้โดยมีความสะดวกถูกต้อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งความต้องการข้อมูลแผนที่ของผู้ใช้แผนที่ในปัจจุบัน ต้องการใช้แผนที่ระบบดิจิตอล 
ซึ่งสามารถน�าไปใช้กับงานได้ง่ายกว่าการใช้แผนที่แบบเดิม ความจ�าเป็นในการบูรณาการเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 
ในงานส�ารวจจงึมคีวามจ�าเป็นเพิม่สงูขึน้ ส่งผลให้บคุลากรของกรมชลประทานสามารถปฏบิติังานตามภารกจิและผลิตแผนที่
ระบบดิจิตอลด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคและการประมวลผล
การส�ารวจแบบบูรณาการเพื่อการชลประทาน เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานส�ารวจ ระดับ
ช�านาญงาน (O๒) และช�านาญการ (K๒) โดยให้ผูป้ฏบิตังิานด้านส�ารวจ ได้รบัความรู ้ความเข้าใจ และมทีกัษะประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านส�ารวจ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพี่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและการประมวลผลการส�ารวจแบบบูรณาการเพื่อการชลประทาน 
2. แลกเปล่ียนความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ด้านเทคนิคและการประมวลผลการส�ารวจแบบบูรณาการเพื่อ 
การชลประทาน สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในภารกิจที่รับผิดชอบ

หัวข้อวิชา 
 
1. การส�ารวจวางหมุดหลักฐานขั้นสูง   จ�านวน   3  ชั่วโมง
2. การส�ารวจแผนที่ภาพถ่ายขั้นสูง   จ�านวน   3  ชั่วโมง
3. การส�ารวจแผนที่ภูมิประเทศขั้นสูง   จ�านวน   3  ชั่วโมง
4. การส�ารวจแผนที่กันเขตชลประทานขั้นสูง   จ�านวน   3  ชั่วโมง
5  การส�ารวจปฐพีและธรณีวิทยาขั้นสูง    จ�านวน   6  ชั่วโมง
       จ�านวน   18  ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1.  นายช่างส�ารวจช�านาญงาน นายช่างโยธาช�านาญงาน นักธรณีวิทยาช�านาญการ 
นักวิชาการภาพถ่ายช�านาญการ วิศวกรส�ารวจช�านาญการ หรือ วิศวกรโยธาช�านาญการ
2.  สังกัดส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส�านักงานกรมชนประทานที่  1 - 17
3.  ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านส�ารวจ

40 คน / รุ่น
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 135,160 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx18 ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,660 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx40 คนx6 มื้อ) 8,400 บาท

- วิทยากร (35 บาทx1 คนx6 มื้อ) 210 บาท

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx5 คนx6 มื้อ) 1,050 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  20,700 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (150 บาทx40 คนx3 ม้ือ) 18,000  บาท

- วิทยากร (150 บาทx1 คนx3 มื้อ) 450 บาท

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx5 คนx3 มื้อ) 2,250 บาท

4. ค่าที่พัก 64,000 บาท      

- ผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม (1,600 บาทx20 ห้องx2 วนั) 64,000  บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 30,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx40 คน) 8,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  180,700 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx18 ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 13,800 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx40 คนx6 มื้อ) 12,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx1 คนx6 มื้อ) 300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx5 คนx6 มื้อ) 1,500 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  62,100 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450 บาทx40 คนx3 มื้อ) 

54,000 บาท

- วิทยากร (450 บาทx1 คนx3 มื้อ) 1,350 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx5 คนx3 มื้อ) 6,750 บาท 

4. ค่าที่พัก  64,000 บาท      

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600 บาทx20 ห้องx2 วนั) 64,000  บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 30,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx40 คน) 8,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx40 คน) 4,000  บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม มีการประเมินผล 

1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้

1.2 ร้อยละของผู ้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 

 โดยการทดสอบก่อน - หลังการเข้ารับฝึกอบรม (Pretest - Posttest)

1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี  โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  

1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้าฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านสํารวจ  ระดับอาวุโส (O3) และชํานาญการพ�เศษ (K3)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
SU31

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสำารวจเพ�่อการ
ชลประทาน 

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ในปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านการส�ารวจ ด้านเครื่องมือส�ารวจ ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับงาน
ส�ารวจ รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการส�ารวจไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือส�ารวจประเภทต่าง ๆ การ
สร้างสรรค์กระบวนการส�ารวจ การน�าผลงานวชิาการทีเ่กีย่วข้องกบัการส�ารวจ น�ามาประยกุต์ใช้ในการส�ารวจภาคสนาม การ
จดัการข้อมลูส�ารวจภาคสนาม การประมวลผลและการจดัท�าผลส�ารวจ ให้มคีวามสะดวก ถกูต้อง รวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพ
สงูขึน้ อกีทัง้ความต้องการข้อมลูของผูใ้ช้แผนทีใ่นปัจจบุนั ต้องการใช้ในระบบดจิติอล ซึง่สามารถน�าไปใช้กบังานได้ง่ายกว่า
การใช้วิธีการแบบเดิม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส�ารวจจึงมีความจ�าเป็นเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้บุคลากรของกรมชลประทาน
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมสนับสนุนปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การส�ารวจเพื่อการชลประทาน เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการ สายงานส�ารวจ ระดับอาวุโส (O๓) และ
ช�านาญการพิเศษ (K๓)  โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านส�ารวจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งานด้านส�ารวจ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพี่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา
1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลกัการส�ารวจและท�าแผนทีด่ว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม ่สามารถสร้างสรรคน์วตักรรมโดยการประยกุต์
ในการส�ารวจเพื่อการชลประทาน 
2. แลกเปลีย่นความรู ้ทศันคต ิและประสบการณ์การด้านการส�ารวจภาคสนาม การจดัท�าข้อมูลส�ารวจประเภทต่าง ๆ  สามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ในภารกิจที่รับผิดชอบ

หัวข้อวิชา 
 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ ผลงานวิชาการ)                                จ�านวน  6  ชั่วโมง
                                                                                                                         รวม   6 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างส�ารวจอาวุโส นายช่างโยธาอาวุโส นักธรณีวิทยาช�านาญการพิเศษ 
นักวิชาการภาพถ่ายช�านาญการพิเศษ วิศวกรส�ารวจช�านาญการพิเศษ หรือ วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ
1. สังกัดส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส�านักงานกรมชนประทานที่ 1 - 17
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านส�ารวจ

40 คน / รุ่น
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 39,720 บาท

1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx6 ชั่วโมง) 3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,220  บาท

- ผู้เข้ารับการสัมมนา (35 บาทx4 0คนx2 มื้อ) 2,800 บาท

- วิทยากร (35 บาทx1 คนx2 มื้อ) 70 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx5 คนx2 มื้อ) 350 บาท         

3 ค่าอาหารกลางวัน 6,900 บาท

- ผู้เข้ารับการสัมมนา (150 บาทx40 คนx1 มื้อ) 6,000 บาท

- วิทยากร (150 บาทx1 คนx1 มื้อ) 150 บาท

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx5 คนx1 มื้อ) 750 บาท

4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 26,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx40 คน) 4,000  บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  54,900 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600  บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx6 ชั่วโมง) 3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,600 บาท

- ผู้เข้ารับการสัมมนา (50 บาทx40 คนx2 มื้อ) 4,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx1 คนx2 มื้อ) 100 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx5 คนx2 มื้อ) 500 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 20,700 บาท

- ผู้เข้ารับการสัมมนา (450 บาทx40 คนx1 มื้อ) 18,000 บาท

- วิทยากร (450 บาทx1 คนx1 มื้อ) 450 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx5 คนx1 มื้อ) 2,250 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 26,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบัตร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสัมมนา มีการประเมินผล 

 1.1 จ�านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้

 1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ

ฝึกปฏิบัติของผู้ร่วมรับการสัมมนา

 1.3 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.4 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการสัมมนาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการสัมมนา  โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการสัมมนาหลังการเสร็จสิ้นการสัมมนา ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้าร่วมสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมสัมมนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ติดตามประโยชน์ของการสัมมนาที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน68



รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านสํารวจ  ระดับอาวุโส (O3) และชํานาญการพ�เศษ (K3)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
SU32

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการจัดทำาปรับปรุงมาตรฐานการสำารวจและ
การบังคับใช้

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้

ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย

ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก

บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 

โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ

ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 ปัจจุบันมีบุคลากรใหม่เข้ามาท�างานภายในส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ

ราชการเป็นจ�านวนมาก รวมท้ังมีการน�าเทคโนโลยีและเครื่องมือส�ารวจที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานส�ารวจภาคสนาม

และน�าโปรแกรมประยุกต์ใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตแผนที่  จึงส่งผลให้การส�ารวจที่ปฏิบัติงานตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานส�ารวจ

ของส�านกัส�ารวจด้านวศิวกรรมและธรณวีทิยาไม่ตรงตามทีก่�าหนดไว้ในคูม่อื ท�าให้การด�าเนินงานส�ารวจ เกดิความล่าช้าใน

การปฏิบัติงานและต้องใช้เวลาแก้ไขเพื่อความถูกต้อง

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดท�า ปรับปรุงมาตรฐาน

การส�ารวจและการบังคับใช้ เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานส�ารวจ ระดับอาวุโส (O๓) และ

ช�านาญการพิเศษ (K๓)  โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านส�ารวจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งานด้านส�ารวจ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพี่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา

1. มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท�า ปรับปรุงมาตรฐานการส�ารวจและการบังคับใช้

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์การท�างานด้านงานส�ารวจเพื่อการชลประทาน

หัวข้อวิชา 
 
 กระบวนการจัดท�ามาตรฐานทางวิชาการ                                    จ�านวน  6  ชั่วโมง
                                                                                                                     รวม   6 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างส�ารวจอาวุโส นายช่างโยธาอาวุโส นักธรณีวิทยาช�านาญการพิเศษ 
นักวิชาการภาพถ่ายช�านาญการพิเศษ วิศวกรส�ารวจช�านาญการพิเศษ หรือ วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ
2. สังกัดส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ส�านักงานกรมชนประทานที่ 1 - 17
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านส�ารวจ

40 คน / รุ่น
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 39,720 บาท

1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx6 ชั่วโมง) 3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,220  บาท

- ผู้เข้ารับการสัมมนา (35 บาทx40 คนx2 มื้อ) 2,800 บาท

- วิทยากร (35 บาทx1 คนx2 มื้อ) 70 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx5 คนx2 มื้อ) 350 บาท         

3 ค่าอาหารกลางวัน 6,900 บาท

- ผู้เข้ารับการสัมมนา (150 บาทx40 คนx1 มื้อ) 6,000 บาท

- วิทยากร (150 บาทx1 คนx1 มื้อ) 150 บาท

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx5 คนx1 มื้อ) 750 บาท

4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 26,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบัตร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  54,900 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600  บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx6 ชั่วโมง) 3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,600 บาท

- ผู้เข้ารับการสัมมนา (50 บาทx40 คนx2 มื้อ) 4,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx1 คนx2 มื้อ) 100 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx5 คนx2 มื้อ) 500 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 20,700 บาท

- ผู้เข้ารับการสัมมนา (450 บาทx4 0คนx1 มื้อ) 18,000 บาท

- วิทยากร (450 บาทx1 คนx1 มื้อ) 450 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx5 คนx1 มื้อ) 2,250 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 26,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบัตร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสัมมนา มีการประเมินผล 

 1.1 จ�านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้

 1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ

ฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

 1.3 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.4 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการสัมมนาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการสัมมนา โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการสัมมนาหลังการเสร็จสิ้นการสัมมนา  ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้าร่วมสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมสัมมนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ติดตามประโยชน์ของการสัมมนาที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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สายงานออกแบบ
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับ
ข้าราชการกรมชลประทาน

(เฉพาะสายงานด้านออกแบบ)

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบระดับต้น
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยในการออกแบบเบื้องต้น 
3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการเขียนแบบงานด้านชลประทาน 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ด้านการออกแบบ 

O1 (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน)

K1 (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ)

O2 (นายช่างโยธาช�านาญงาน นายช่างชลประทานช�านาญงาน)

K2 (วิศวกรโยธาช�านาญการ วิศวกรชลประทานช�านาญการ)

O3 (นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างชลประทานอาวุโส)

K3 (วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ)
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ล�าดับที่

1 โครงการฝ ึกอบรม หล ักส ูตร

ผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบ

ระดับต้น 

1. ข้อมูลการพิจารณาโครงการเพื่อการออกแบบ

2. ข้อมูลการส�ารวจภูมิประเทศเพื่อการออกแบบ

3. ข้อมูลการส�ารวจปฐพีกลศาสตร์เพื่อการออกแบบ

4. ข้อมูลการส�ารวจธรณีวิทยาเพื่อการออกแบบ

5. การออกแบบบานระบายและอุปกรณ์บังคับน�้า

6. การออกแบบคันคูน�้าและจัดรูปที่ดิน

7. การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

8. การออกแบบโครงสร้างพิเศษและฐานรากอาคาร

9. การออกแบบระบบชลประทาน

10.การออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบ

11.มาตรฐานการออกแบบและการจัดท�าแบบ

มาตรฐาน

12.การคิดราคากลางและการจัดท�ารายการรายละเอยีด

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านออกแบบ)

ระดับ O1 (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน)
K1 (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ)
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ล�าดับที่

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบ 

สารสนเทศ เพือ่ช่วยในการออกแบบ 

เบื้องต้น 

1. การหาเส้นชัน้ความสงู (Contour) จาก Google Earth

2. การประยุกต์ใช้ Google Earth ในการออกแบบเบือ้งต้น

3. การก�าหนดรปูแบบอาคารทีอ่อกแบบโดยใช้โปรแกรม 

3D (SketchUp)

4. การน�า Model 3D ก�าหนดลงในต�าแหน่ง Google Earth

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านออกแบบ)

ระดับ O1 (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน)
K1 (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ)

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน74



ล�าดับที่

3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

มาตรฐานการเขยีนแบบงานดา้น

ชลประทาน

1. องค์ประกอบของแบบ

2. การเขียนแบบทั่วไป

3. การเขียนแบบเหล็ก

4. การแก้ไขและการยกเลิกแบบ

5. หมายเหตุและแบบประกอบ

6. ข้อพึงระวังในการเขียนแบบ

1 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านออกแบบ)

ระดับ O1 (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน)
K1 (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ)
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ล�าดับที่

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการเพิ่ม ทักษะและ    

องค์ความรู้ด้านการออกแบบ

1. การออกแบบเขื่อน

2. การออกแบบระบบชลประทาน

3. การออกแบบโครงสร้างอาคารและฐานราก

6 ชม.

6 ชม.

6 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านออกแบบ)

ระดับ O2 (นายช่างโยธาชำานาญงาน นายช่างชลประทานชำานาญงาน)
K2 (วิศวกรโยธาชำานาญการ วิศวกรชลประทานชำานาญการ)
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านออกแบบ  ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
DE11

1. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบระดับต้น 

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบในด้านการพฒันาบคุลากรของกรมให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ 
ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดยต้องด�าเนิน
การให้ครอบคลมุท้ังข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการ ข้าราชการเป็นบคุลากรล�าดบัแรกท่ีส�านกับรหิารทรพัยากร
บุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน โดยแบ่งเป็น 11 
สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับช�านาญการและ
ช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมต่อ
การปฏบิตังิานในหน้าทีค่วามรับผดิชอบ และต่อการมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชา สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
 การพัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานท่ีจะท�าให้การด�าเนิน
งานภายใต้ภารกิจ เป้าประสงค์ บรรลุผลตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิผล ได้พื้นที่ชลประทาน ดังนั้น 
การออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จึงเป็นภารกิจส�าคัญ  โดยเฉพาะงานออกแบบ
อาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ�าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ที่
มหีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบทีด่�ารงต�าแหน่งนายช่างชลประทานปฏบัิตงิาน นายช่างโยธาปฏบิตังิาน วศิวกรโยธาปฏบิตัิ
การ และวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ�าเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะจากผู้ทรงคุณวุฒิของกรมชลประทานและจากหน่วยงานอื่น รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติ
งานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบระดับต้น เป็น
หลกัสตูรมาตรฐานภาคบงัคบัส�าหรบัข้าราชการสายงานออกแบบ ระดบัปฏบิตังิาน (O1) และปฏบิตักิาร (K1) โดยให้ผูป้ฏบิตัิ
งานด้านออกแบบ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านออกแบบ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพี่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานออกแบบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 

หัวข้อวิชา 
 
1. ข้อมูลการพิจารณาโครงการเพื่อการออกแบบ    จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
2. ข้อมูลการส�ารวจภูมิประเทศเพื่อการออกแบบ      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
3. ข้อมูลการส�ารวจปฐพีกลศาสตร์เพื่อการออกแบบ      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
4. ข้อมูลการส�ารวจธรณีวิทยาเพื่อการออกแบบ      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
5. การออกแบบบานระบายและอุปกรณ์บังคับน�้า      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
6. การออกแบบคันคูน�้าและจัดรูปที่ดิน      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
7. การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
8. การออกแบบโครงสร้างพิเศษและฐานรากอาคาร      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
9. การออกแบบระบบชลประทาน      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
10. การออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบ      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
11. มาตรฐานการออกแบบและจัดท�าแบบมาตรฐาน      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
12. การคิดราคากลางและการจัดท�ารายการรายละเอียด      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
        รวม      18  ชั่วโมง
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คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
และวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
2. สังกัดส�านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และส�านักงานชลประทานที่ 1-17
3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านออกแบบ 

50 คน/รุ่น

กรณีจัดสถานที่ราชการ 159,320 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx18 ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,270 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx50 คนx6 มื้อ) 10,500 บาท

- วิทยากร (35 บาทx1 คนx6 มื้อ) 210 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx4 มื้อ) 560 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 24,750 บาท

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม(150 บาทx50 คนx3 มือ้) 22,500 บาท

- วิทยากร (150 บาทx1 คนx3 มื้อ) 450 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx3 มื้อ) 1,800 บาท 

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600 บาทx25 หอ้งx2 วัน)  80,000  บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

- คา่จัดท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx50 คน) 5,000  บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  213,650 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx18 ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16,100 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(50 บาทx50 คนx6 มื้อ)15,000บาท

- วิทยากร (50 บาทx1 คนx6 มื้อ) 300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx4 มื้อ) 800 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 74,250 บาท

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม(450 บาทx50 คนx3 มือ้) 67,500 บาท

- วิทยากร (450 บาทx1 คนx3 มื้อ) 1,350 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx3 มื้อ) 5,400 บาท 

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600 บาทx25 หอ้งx2 วนั) 80,000  บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx50 คน)5,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่�ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดย

การทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชนข์องการฝกึอบรมทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพประสทิธิผลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหนว่ยงาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านออกแบบ  ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
DE12

2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพ�่อช่วยในการ
ออกแบบเบื้องต้น

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โ
ดยต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกที่
ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการ
กรมชลประทาน โดยแบง่เปน็ 11 สายงาน จ�าแนกกลุม่  ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมเปน็ 3 กลุม่ คอื 1) ระดับปฏิบตักิารและปฏบิตังิาน
2) ระดับช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การพฒันาแหลง่น�า้และเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน เปน็ประเด็นยทุธศาสตรข์องกรมชลประทานท่ีจะท�าให้การด�าเนินงาน
ภายใต้ภารกิจ เป้าประสงค์ บรรลุผลตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิผล ได้พ้ืนท่ีชลประทาน ดังน้ัน
การออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้�าขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงเป็นภารกิจส�าคัญ โดยเฉพาะงานออกแบบ
อาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ�าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ 
เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ด�ารงต�าแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
และวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ�าเป็นต้องพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะ
การใช้ระบบสารสนเทศมาประยกุต์ใชใ้นการออกแบบจากผูม้คีวามรู ้ความช�านาญทางดา้นการประยกุตใ์ช้ระบบสารสนเทศ
ของกรมชลประทานและจากหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการออกแบบให้มีได้
อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน   
 ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล จงึไดก้�าหนดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการหลักสูตร การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ 
เพือ่ชว่ยในการออกแบบเบือ้งตน้ เปน็หลกัสตูรมาตรฐานภาคบงัคบัส�าหรบัขา้ราชการสายงานออกแบบ ระดบัปฏบิตังิาน (O1) 
และปฏบิตักิาร (K1) โดยใหผู้ป้ฏิบตังิานดา้นออกแบบ ไดร้บัความรู้ ความเข้าใจ และมทีกัษะประสบการณใ์นการปฏบิตังิาน
ด้านออกแบบ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพี่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการออกแบบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. สามารถน�าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อวิชา 
 
1. การหาเส้นชั้นความสูง    จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
2. การประยุกต์ใช้ Google Earth ในการออกแบบเบื้องต้น                                               จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
3. การก�าหนดรูปแบบอาคารที่ออกแบบโดยใช้โปรแกรม 3D (Sketch up)    จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
4. การน�า Model 3D ก�าหนดลงในต�าแหน่ง    จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
                                                                                                                    รวม     6 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
และวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
2. สังกัดส�านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และส�านักงานชลประทานที่ 1-17
3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านออกแบบ  

40 คน/รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 41,320 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 บาท

- ภายใน (600 บาทx2 คนx6 ชั่วโมง) 7,200 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,220 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx40 คนx2 มื้อ) 2,800 บาท

- วิทยากร (35 บาทx2 คนx2 มื้อ) 140 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx2 มื้อ) 280 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 6,900 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150 บาทx40 คนx1 มื้อ) 6,000 บาท

- วิทยากร (150 บาทx2 คนx1 มื้อ) 300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx1 มื้อ) 600 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 24,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (50 บาทx40 คน) 2,000 บาท

- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบัตร (100 บาทx40 คน) 4,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  56,500 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 บาท

- ภายใน (600 บาทx2 คนx6 ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,600 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx40 คนx2 มื้อ) 4,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx2 คนx2 มื้อ) 200 บาท

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx2 มื้อ) 400 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 20,700 บาท

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม(450 บาทx40 คนx1 มือ้)18,000 บาท

- วิทยากร (450 บาทx2 คนx1 มื้อ) 900 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx1 มื้อ) 1,800 บาท

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 24,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx40 คน) 6,000 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx40 คน) 12,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (50 บาทx40 คน) 2,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100 บาทx40 คน)4,00 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดย 

การทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ

ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของ 

หน่วยงาน  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านออกแบบ  ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
DE13

3. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตรมาตรฐานการเข�ยนแบบงานด้านชลประทาน

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ                  
 การพัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานท่ีจะท�าให้การด�าเนิน
งานภายใต้ภารกิจ เป้าประสงค์ บรรลุผลตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิผล ได้พื้นที่ชลประทาน  ดังนั้น 
การออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงเป็นภารกิจส�าคัญ  โดยเฉพาะงานออกแบบ
อาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ�าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ที่
มหีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบทีด่�ารงต�าแหน่งนายช่างชลประทานปฏบิตังิาน นายช่างโยธาปฏบิตังิาน วศิวกรโยธาปฏบิตัิ
การ และวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ�าเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
หลักการต่าง ๆ ด้านการออกแบบงานด้านชลประทาน ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน   
 ส�านกับรหิารทรัพยากรบคุคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลกัสตูรมาตรฐานการเขยีนแบบงานด้านชลประทาน 
เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานออกแบบ ระดับปฏิบัติงาน (O1)  และปฏิบัติการ (K1) โดยให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านออกแบบ อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจ หลักการต่าง ๆ ด้านการออกแบบ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเขียนแบบ และหลักการเขียนแบบงานด้านชลประทานได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อวิชา 
 
1. องค์ประกอบของแบบ     จ�านวน 1 ชั่วโมง
2. การเขียนแบบทั่วไป      จ�านวน 1 ชั่วโมง
3. การเขียนแบบเหล็ก      จ�านวน 1 ชั่วโมง
4. การแก้ไขและการยกเลิกแบบ      จ�านวน 1 ชั่วโมง
5. หมายเหตุและแบบประกอบ     จ�านวน 1 ชั่วโมง 
6. ข้อพึงระวังในการเขียนแบบ      จ�านวน 1 ชั่วโมง
        รวม      6 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
และวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
2. สังกัดส�านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และส�านักงานชลประทานที่ 1-17
3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านออกแบบ  
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จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน/รุ่น

กรณีจัดสถานที่ราชการ 45,700 บาท 

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx6 ชั่วโมง) 3,600 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,850 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx50 คนx2 มื้อ) 3,500 บาท

- วิทยากร (35 บาทx1 คนx2 มื้อ) 70 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx2 มื้อ) 280 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 8,250 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150 บาทx50 คนx1 มื้อ) 7,500 บาท

- วิทยากร (150 บาทx1 คนx1 มื้อ) 150 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx1 มื้อ) 600 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 30,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50 คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (50 บาทx50 คน) 2,500 บาท

- คา่จัดท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx50 คน)  5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  63,850 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 3,600 บาท

ภายใน (600 บาทx1 คนx6 ชั่วโมง) 3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,500 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx50 คนx2 มื้อ) 5,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx1 คนx2 มื้อ) 100 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx2 มื้อ) 400 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 24,750 บาท

- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (450 บาทx50 คนx1 มือ้) 22,500 บาท

- วิทยากร (450 บาทx1 คนx1 มื้อ) 450 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx.4 คนx1 มื้อ) 1,800 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 30,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท

-  ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (50 บาทx50 คน) 2,500 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx50 คน)5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่�ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดย

การทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของ

หน่วยงาน  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านออกแบบ  ระดับชํานาญงาน (O2) และชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
DE21

4. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตรการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ด้านการออกแบบ

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 การพัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานท่ีจะท�าให้การด�าเนิน
งานภายใต้ภารกิจ เป้าประสงค์ บรรลุผลตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิผล ได้พื้นที่ชลประทาน  ดังนั้น 
การออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงเป็นภารกิจส�าคัญ  โดยเฉพาะงานออกแบบ
อาคารชลประทานชนิดต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ�าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ที่
มหีน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบทีด่�ารงต�าแหน่งวศิวกรโยธาช�านาญการ วศิวกรชลประทานช�านาญการ นายช่างชลประทาน
ช�านาญงาน และนายช่างโยธาช�านาญงาน  ควรมีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงาน
ด้านการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้งานด้านการออกแบบชลประทาน ให้กับวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายช่าง
ชลประทานปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล จงึได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการเพิม่ทักษะและองค์ความรูด้้านการ
ออกแบบ เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานออกแบบ ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ 
(K2) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านออกแบบ อันจะเกิดประโยชน์ต่อ
กรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านการออกแบบได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. สามารถเพิ่มทักษะและเพิ่มองค์ความรู้ด้านการออกแบบ  
3. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อวิชา 
 
1. การออกแบบเขื่อน      จ�านวน 6 ชั่วโมง
2. การออกแบบระบบชลประทาน      จ�านวน 6 ชั่วโมง
3. การออกแบบโครงสร้างอาคารและฐานราก      จ�านวน 6 ชั่วโมง
        รวม   18  ชั่วโมง

คุณสมบัติ

1. นายช่างโยธาช�านาญงาน  นายช่างชลประทานช�านางาน วิศวกรโยธาช�านาญการ  
และวิศวกรชลประทานช�านาญการ
2. สังกัดส�านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และส�านักงานชลประทานที่ 1-17
3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านออกแบบ  
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จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน/รุ่น

กรณีจัดสถานที่ราชการ 159,600 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx18 ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,550 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx50 คนx6 มื้อ) 10,500 บาท

- วิทยากร (35 บาทx1 คนx6 มื้อ) 210 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx6 มื้อ) 840 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 24,750 บาท

- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม(150 บาทx50 คนx3 มือ้) 22,500 บาท

- วิทยากร (150 บาทx1 คนx3 มื้อ) 450 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx3 มื้อ) 1,800 บาท 

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท         

- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (1,600 บาทx25 ห้องx2 วนั) 80,000  บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบัตร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  214,050 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600 บาทx1 คนx18 ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16,500 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(50 บาทx50 คนx6 มื้อ)15,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx1 คนx6 มื้อ) 300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx6 มื้อ) 1,200 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 74,250 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450 บาทx50 คนx3 มื้อ) 67,500 บาท 

- วิทยากร (450 บาทx1 คนx3 มื้อ)1,350 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx3 มื้อ)5,400 บาท 

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท         

- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (1,600 บาทx25 ห้องx2 วนั)80,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน)15,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบัตร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดย

การทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธิผลการปฏิบตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน84



สายงานก่อสร้าง
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับ
ข้าราชการกรมชลประทาน

(เฉพาะสายงานด้านก่อสร้าง)

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น 
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมงานก่อสร้างในสนาม 
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดท�าแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง 
4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญางานก่อสร้าง 

5. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการน�าเสนอส�าหรับงานก่อสร้าง 

7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารสัญญางานก่อสร้างโครงการชลประทาน
8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้าง 

O1 (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน)

K1 (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ)

O2 (นายช่างโยธาช�านาญงาน นายช่างชลประทานช�านาญงาน) 

K2 (วิศวกรโยธาช�านาญงาน วิศวกรชลประทานช�านาญการ) 

O3 (นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างชลประทานอาวุโส) 

K3 (วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ)

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน86



ล�าดับที่

1

2.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ห ลั ก สู ต ร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น

ก่อสร้างระดับต้น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการปฏิบัติงานทดสอบ

เพือ่ควบคมุงานกอ่สรา้งในสนาม

1. ศึกษาข้อมูลรายงานการศึกษาโครงการพัฒนา

แหล่งน�้า

2. งานส�ารวจ

3. การออกแบบก่อสร้าง และการแก้ไขแบบ

4. การค�านวณปรมิาณงานและราคาค่าก่อสร้างพร้อม

จัดค�าประมาณการ

5. การวางแผนงานก่อสร้าง

6. การควบคุมงานก่อสร้าง

7. การบริหารสัญญา

8. ดูงานภาคสนาม  (2 วัน)

1. วัสดุวิศวกรรมโยธาในงานชลประทาน  

2. ปูนซีเมนต์และสารผสมเพิ่มส�าหรับคอนกรีต 

3. การทดสอบคณุสมบตัขิองปนูซีเมนต์และสารผสม

เพิ่มส�าหรับคอนกรีต

4. วสัดวิุศวกรรมอืน่ ๆ  และการทดสอบคณุสมบตัขิอง

วัสดุวิศวกรรมอื่น ๆ 

5. ทราย และการทดสอบคุณสมบัติของทราย

6. หินย่อยหรือกรวด และการทดสอบคุณสมบัติของ

หินย่อยหรือกรวด 

7. ประเภทและการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

8. เหล็กเส้นส�าหรับเสริมคอนกรีต และการทดสอบ

คุณสมบัติของเหล็กเส้นส�าหรับเสริมคอนกรีต

9. งานดินด้านวิศวกรรมในงานชลประทาน

10. ข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องของดนิด้านวศิวกรรมในงาน

ของกรมชลประทาน

11. Sieve Analysis

1.5 ชม.

1.5 ชม.

3  ชม.

3  ชม.

3  ชม.

3  ชม.

3  ชม.

12 ชม.

2   ชม.

3  ชม.

6  ชม.

6  ชม.

6  ชม.

6  ชม.

6  ชม.

6  ชม.

3  ชม.

3  ชม.

3  ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

 รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านก่อสร้าง)
 

ระดับ O1 (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน) 
K1 (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ)

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 87



ล�าดับที่

3.

4.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการจัดท�าแผนงานและ

งบประมาณงานก่อสร้าง

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ

บริหารสัญญางานก่อสร้าง

 

12. Atterberg’s Limits 

13. Unified Soil Classification

14. ComPoction

15. การส�ารวจชั้นดินเบื้องต้น

16. Relative Density

17. Field Density

18. Field Permeability

19. ดินกระจายตัว (Dispersive Soil)

20. มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ

21. สรปุบทเรยีนงานทดสอบเพือ่ควบคุมคุณภาพงาน

ก่อสร้างในสนาม

1. การจัดท�า MTEF

2. การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

3. การบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐอย่าง

มีประสิทธิภาพ

4. การวางแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง

1. การบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้าง

2. การบริหารสัญญางานซื้อ

3. การบริหารสัญญางานจ้างทั่วไป

4. การบริหารสัญญาส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

5. การบรหิารสญัญาส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัระเบยีบพสัดุ

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

3  ชม.

6  ชม.

3  ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

3  ชม.

3  ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

 รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านก่อสร้าง)
 

ระดับ O1 (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน) 
K1 (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ)

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน88



ล�าดับที่

5.

6.

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ

บริหารงานพัสดุ  เทคนิคการ

ค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

และการจัดซื้อจัดจ้าง 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรเทคนิคการน�าเสนอ

ส�าหรับงานก่อสร้าง 

1. กระบวนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

2. การบริหารสัญญาซื้อและงานจ้างท่ีมิใช่งานจ้าง

ก่อสร้าง

3. เทคนิคการค�านวณราคากลาง

4. ความรูเ้กีย่วกบักฎ ระเบยีบการเงนิการคลงัและงบ

ประมาณ

5. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ

6. ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

7. การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการบริหาร

ความเสี่ยง

1.พื้นฐานด ้านบุคลิกภาพเพื่อการพูดและการ 

น�าเสนอ 

2. รูปแบบการน�าเสนอและการน�าเสนออย่างเป็น

ระบบ 

3. เทคนิคในการน�าเสนอ  

4. การน�าเสนออย่างเป็นระบบ 

5. ฝึกการน�าเสนอ

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

  6 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านก่อสร้าง)

ระดับ O2 (นายช่างโยธาชำานาญงาน นายช่างชลประทานชำานาญงาน) 
K2 (วิศวกรโยธาชำานาญการ วิศวกรชลประทานชำานาญการ)

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 89



ล�าดับที่

7.

8.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการบริหารสัญญางาน

ก่อสร้างโครงการชลประทาน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการบริหารโครงการ

ก่อสร้าง

1. เทคนิคการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้าง

2. เทคนิคการบริหารสัญญางานซื้อ

3. เทคนิคการบริหารสัญญางานจ้างทั่วไป

4. ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่พึงระวังในการบริหาร

สัญญา

1. เทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้างที่

กรมชลประทานด�าเนินการเอง

2. เทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้างที ่

กรมชลประทานจ้างก่อสร้าง

3. การบริหารเสี่ยงกับโครงการก่อสร้าง

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการบริหาร

โครงการก่อสร้าง

5. ดูงานภาคสนาม 

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

6 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

 รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านก่อสร้าง)
 

ระดับ O3 (นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างชลประทานอาวุโส) 
K3 (วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ วิศวกรชลประทานชำานาญการพิเศษ)

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน90



รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านก�อสร�าง ระดับปฏิบัติงาน(O1) ปฏิบัติการ(K1) 

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
CO11

1.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบในด้านการพฒันาบคุลากรของกรมให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ 
ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดยต้องด�าเนิน
การให้ครอบคลมุท้ังข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการ ข้าราชการเป็นบคุลากรล�าดบัแรกท่ีส�านกับรหิารทรพัยากร
บุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน โดยแบ่งเป็น 11 
สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับช�านาญการและ
ช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมต่อ
การปฏบิตังิานในหน้าทีค่วามรับผดิชอบ และต่อการมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชา สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
  งานก่อสร้างโครงการชลประทาน แบ่งเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งงานก่อสร้างเพื่อจัดระบบ
น�้าเพื่อการเกษตร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน ประกอบกับปัจจุบัน 
กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานในการก่อสร้างได้พัฒนาขึ้น ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่ยังขาดประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง
ระดับต้น เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานก่อสร้าง ระดับปฏิบัติงาน(O1) และปฏิบัติการ (K1) โดยให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
2. มโีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ ์ในการปฏบิติังานซึง่กนัและกนั อนัเปน็การส่งเสรมิการจดัการ
ความรู้และความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานของกรมชลประทานต่อไป

หัวข้อวิชา 
 
1. ศึกษาข้อมูลรายงานการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน�้า      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
2. งานส�ารวจ      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
3. การออกแบบก่อสร้าง และการแก้ไขแบบ        จ�านวน  3  ชั่วโมง
4. การค�านวณปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างพร้อมจัดค�าประมาณการ      จ�านวน  3  ชั่วโมง
5. การวางแผนงานก่อสร้าง      จ�านวน  3  ชั่วโมง
6. การควบคุมงานก่อสร้าง      จ�านวน  3  ชั่วโมง
7. การบริหารสัญญา      จ�านวน  3  ชั่วโมง
8. ดูงานภาคสนาม (2 วัน)                                                                       จ�านวน 12  ชั่วโมง  
         รวม  30 ชั่วโมง                               

คุณสมบัติ

1. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการและวิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ  
2. สังกัดกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง ส�านักจัดรูปท่ีดินกลาง ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ และ
ส�านักงานชลประทานที่ 1 – 17
3. ผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
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จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน/รุ่น

กรณีจัดสถานที่ราชการ 289,300 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 25,200 บาท

- ภายในบรรยาย (600 บาทx1 คนx18 ชั่วโมง)10,80 บาท

- ภายในฝึกปฏิบัติ(600 บาทx2 คนx12 ชั่วโมง)14,400 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 19,600 บาท

- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (35 บาทx50 คนx10 ม้ือ) 17,500 บาท

- วิทยากร (35 บาทx2 คนx10 มื้อ) 700 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx10 มื้อ) 1,400 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 42,000 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50 คนx5 มื้อ) 37,500 บาท 

 - วิทยากร (150 บาทx2 คนx5 มื้อ) 1,500 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx 5 มื้อ) 3,000 บาท 

4. ค่าที่พัก 160,000 บาท         

- ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx25 ห้องx4 วัน) 

160,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 42,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน ) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท

- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบัตร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน 407,300 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 25,200 บาท

- ภายในบรรยาย (600 บาทx1 คนx18 ชั่วโมง) 10,800 บาท

- ภายในฝึกปฏบิติั (600 บาทx2 คนx12 ชัว่โมง) 14,400 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 28,000 บาท

- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (50 บาทx50 คนx10 มือ้)  25,000 บาท

- วิทยากร (50 บาทx2 คนx10 มื้อ) 1,000 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx10 มื้อ) 2,000 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 126,000 บาท

- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (450 บาทx50 คนx5 ม้ือ) 112,500 บาท

- วิทยากร (450 บาทx2 คนx5 มื้อ) 4,500 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx5 มื้อ) 9,000 บาท 

4. ค่าที่พัก 185,600 บาท         

- ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx25 ห้องx4 วัน) 160,000 บาท

- วิทยากร (1,600 บาทx2 ห้องx4 วัน) 12,800 บาท

-เจ้าหน้าที่(1,600 บาทx2 ห้องx4 วัน) 12,800 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 42,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เคร่ืองเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท

- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบตัร(100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดย

การทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และ

การ   ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธิผลการปฏิบตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านก�อสร�าง ระดับปฏิบัติงาน(O1) ปฏิบัติการ(K1) 

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
CO12

2.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการปฏิบัติงานทดสอบเพ�่อควบคุมงานก่อสร้างใน
สนาม

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย

ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก

บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 

โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ

ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  งานก่อสร้างโครงการชลประทาน แบ่งเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งงานก่อสร้างเพื่อจัดระบบ

น�้าเพื่อการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการทดสอบวัสดุต่าง ๆ 

ที่ใช้ในการก่อสร้าง สามารถควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฏิบัติงานทดสอบเพื่อ

ควบคุมงานก่อสร้างในสนาม เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานก่อสร้าง ระดับปฏิบัติงาน (O1) 

และปฏิบัติการ (K1) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ประสบการณ์ในการทดสอบ

วัสดุต่าง ๆ ในงานก่อสร้างเพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างในสนาม อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะในเรือ่งการทดสอบและการตรวจสอบวสัดุด้านวศิวกรรมเพือ่ควบคุมงาน กอ่สรา้งได้อยา่ง
ถูกต้อง 
2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และทักษะการทดลองและการตรวจสอบวสัดุด้านวทิยาศาสตรเ์พือ่ควบคุมงานกอ่สรา้งได้ อยา่งถกูต้อง 
3. สามารถรายงานผลงานทดสอบได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 

หัวข้อวิชา 
 
1. วัสดุวิศวกรรมโยธาในงานชลประทาน        จ�านวน 2 ชั่วโมง
2. ปูนซีเมนต์และสารผสมเพิ่มส�าหรับคอนกรีต      จ�านวน 3 ชั่วโมง
3. การทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์และสารผสมเพิ่มส�าหรับคอนกรีต     จ�านวน 6 ชั่วโมง
4. วัสดุวิศวกรรมอื่น ๆ และการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรมอื่น ๆ      จ�านวน 6 ชั่วโมง
5. ทราย และการทดสอบคุณสมบัติของทราย     จ�านวน 6 ชั่วโมง
6. หินย่อยหรือกรวด และการทดสอบคุณสมบัติของหินย่อยหรือกรวด     จ�านวน 6 ชั่วโมง
7. ประเภทและการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต     จ�านวน 6 ชั่วโมง
8. เหล็กเส้นส�าหรับเสริมคอนกรีต และการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กเส้นส�าหรับเสริคอนกรีต จ�านวน 6 ชั่วโมง
9. งานดินด้านวิศวกรรมในงานชลประทาน     จ�านวน 3 ชั่วโมง
10. ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องของดินด้านวิศวกรรมในงานของกรมชลประทาน     จ�านวน 3 ชั่วโมง
11. Sieve Analysis     จ�านวน 3 ชั่วโมง
12. Atterberg’s Limits      จ�านวน 3 ชั่วโมง
13. Unifi ed Soil Classifi cation                                       จ�านวน 3 ชั่วโมง                                                                   
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14. Compaction    จ�านวน 3 ชั่วโมง
15. การส�ารวจชั้นดินเบื้องต้น    จ�านวน 3 ชั่วโมง
16. Relative Density    จ�านวน 3 ชั่วโมง
17. Field Density    จ�านวน 3 ชั่วโมง
18. Field Permeability    จ�านวน 3 ชั่วโมง
19. ดินกระจายตัว (Dispersive Soil)    จ�านวน 3 ชั่วโมง
20. มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ    จ�านวน 3 ชั่วโมง
21. สรุปบทเรียนงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม                 จ�านวน 3 ชั่วโมง
        รวม  80  ชั่วโมง                                                                            

คุณสมบัติ

1. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และวิศวกร
โยธาปฏิบัติการ  
2. สังกัดกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง ส�านักจัดรูปท่ีดินกลาง ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ และ
ส�านักงานชลประทานที่ 1 – 17
3. ผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน/รุ่น

กรณีจัดสถานที่ราชการ 664,710 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 89,400 บาท

- ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx44 ชั่วโมง) 26,400 บาท

- ภายใน แบง่กลุม่ (600 บาทx1 คนx33 ช่ัวโมง) 59,400 บาท

- ภายนอก บรรยาย (1,200 บาทx1 คนx3 ชัว่โมง) 3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35,910 บาท

-  ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (35 บาทx30 คนx23 มือ้) 28,350 บาท

- วิทยากร (35 บาทx4 คนx23 มื้อ) 3,780 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx23 มื้อ) 3,780 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 153,900 บาท

- ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (150 บาทx30 คนx23 ม้ือ) 121,500 บาท

- วิทยากร (150 บาทx4 คนx23 มื้อ) 16,200 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx23 มื้อ) 16,200 บาท

4. ค่าที่พัก 360,000 บาท         

- ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (1,600 บาทx 15 หอ้งx15 วัน)  360,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 25,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx30 คน) 4,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx30 คน) 9,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx30 คน) 9,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx30 คน) 3,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน 942,900 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 89,400 บาท

- ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx44 ชั่วโมง) 26,400 บาท

- ภายใน แบง่กลุม่ (600 บาทx1 คนx33 ช่ัวโมง) 59,400 บาท

- ภายนอก บรรยาย (1,200 บาทx1 คนx3 ชัว่โมง) 3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 51,300 บาท

-  ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (50 บาทx30 คนx23 มือ้) 40,500 บาท

- วิทยากร (50บาทx4 คนx23 มื้อ) 5,400 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx23 มื้อ) 5,400 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 461,700 บาท

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (450 บาทx30 คนx23 มือ้) 364,500 บาท

- วิทยากร (450 บาทx4 คนx23 มื้อ) 48,600 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx23 มื้อ) 48,600 บาท

4. ค่าที่พัก 360,000 บาท         

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600 บาทx 15 หอ้งx15 วนั)  360,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 25,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx30 คน) 4,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx30 คน) 9,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx30 คน) 9,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx30 คน) 3,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดย

การทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ

ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธิภาพประสทิธผิลการปฏิบตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านก�อสร�าง ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
CO13

3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการจัดทำาแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในด้านการพฒันาบคุลากรของกรมให้มคีวามรู ้ความ
เข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดยต้อง
ด�าเนนิการใหค้รอบคลมุทัง้ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ�า และพนกังานราชการ ขา้ราชการเปน็บคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกับรหิาร
ทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน โดย
แบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับช�านาญ
การและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะ
สมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 งานก่อสร้างโครงการชลประทาน แบ่งเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งงานก่อสร้างเพื่อจัดระบบ
น�้าเพื่อการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดท�าแผนงานและ
งบประมาณงานกอ่สรา้ง สามารถวางแผนงานและจดัท�างบประมาณงานกอ่สรา้ง และควบคุมการปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไปตาม
แผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ก�าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดท�าแผนงานและงบ
ประมาณงานก่อสร้าง เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานก่อสร้าง ระดับปฏิบัติงาน (O1) และ
ปฏิบัติการ (K1) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการการจัดท�าแผน
งานและงบประมาณงานก่อสร้าง อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพี่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการปฏบิตังิานกอ่สรา้งเกีย่วกบัการวางแผนงานกอ่สรา้งและการจดัท�า งบประมาณงาน
ก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ   
2. มโีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเห็น และประสบการณ ์ในการปฏบิตังิานซึง่กนัและกนั อนัเปน็การ สง่เสรมิการจดัการ
ความรู้และความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ ในการติดต่อประสานงานของกรมชลประทานต่อไป  

หัวข้อวิชา 
 
1. การจัดท�า MTEF      จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
2. การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี     จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
3. การบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ    จ�านวน    3  ชั่วโมง
4. การวางแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง      จ�านวน    6  ชั่วโมง
        รวม  12 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และวิศวกร
โยธาปฏิบัติการ  
2. สังกัดกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง ส�านักจัดรูปท่ีดินกลาง ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ และ
ส�านักงานชลประทานที่ 1 – 17
3. ผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง

50 คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 104,340 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  7,200 บาท
 - ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx12 ชั่วโมง) 7,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  7,840 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx50 คนx4 มื้อ) 7,000 บาท
- วิทยากร (35 บาทx2 คนx4 มื้อ) 280 บาท
- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx4 มื้อ) 560 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  16,800 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150 บาทx50 คนx2 มื้อ) 15,000 บาท 
- วิทยากร (150 บาทx2 คนx2 มื้อ) 600 บาท
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx 2 มื้อ) 1,200 บาท
4. ค่าที่พัก 40,000 บาท
-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx 25 ห้องx1 วัน)  
40,000  บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx50 คน) 5,000บ าท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100 บาทx50 คน)  
 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน 147,700 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 บาท
 - ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx12 ชั่วโมง) 7,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  11,200 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx50 คนx4 มื้อ) 10,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx2 คนx4 มื้อ) 400 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx4 มื้อ) 800 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  50,400 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450 บาทx50 คนx2 มื้อ)45,000 บาท 
- วิทยากร (450 บาทx2 คนx2 มื้อ) 1,800 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx2 มื้อ) 3,600 บาท 
4. ค่าที่พัก 46,400 บาท 
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600 บาทx25 หอ้งx1 วัน)  40,000  บาท 
- วิทยากร (1,600 บาทx2 ห้องx1 วัน) 3,200 บาท
-เจ้าหน้าที่(1,600 บาทx2 ห้องx1 วัน) 3,200 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบัตร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ

ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ

ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบริการของหน่วยงาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านก�อสร�าง  ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
CO14

4. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตรการบริหารสัญญางานก่อสร้าง

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  งานก่อสร้างโครงการชลประทาน ประกอบด้วยโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งงานก่อสร้าง
เพือ่จัดระบบน�า้เพือ่การเกษตร แบ่งเป็นงานด�าเนนิการเองและงานจ้างเหมา เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิติังานต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา หลักการ กระบวนการ เทคนิค และแนวทางในการ
บริหารสัญญาเบื้องต้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ส�านกับริหารทรัพยากรบคุคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลกัสตูรการบรหิารสญัญางานก่อสร้าง เป็นหลกัสตูร
มาตรฐานภาคบงัคบัส�าหรบัข้าราชการสายงานก่อสร้าง ระดบัปฏบิตังิาน (O1)  และปฏบิตักิาร (K1) โดยให้ผูป้ฏบิตังิานด้าน
ก่อสร้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารสัญญางานก่อสร้าง อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และสามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการท�าสญัญาจดัซือ้จดัจา้ง ระเบยีบ หลักเกณฑ ์และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง และสามารถปฏิบตัิ
ตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง
3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ เทคนิค และแนวทางในการบริหารสัญญาเบื้องต้น และสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อวิชา 
 
1. การบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้าง      จ�านวน    3   ชั่วโมง
2. การบริหารสัญญางานซื้อ     จ�านวน   1.5  ชั่วโมง
3. การบริหารสัญญางานจ้างทั่วไป    จ�านวน   1.5 ชั่วโมง
4. การบริหารสัญญาส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย    จ�านวน    3   ชั่วโมง
5. การบริหารสัญญาส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบพัสดุ    จ�านวน    3   ชั่วโมง
        รวม       12   ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และวิศวกร
โยธาปฏิบัติการ  
2. สังกัดกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง ส�านักจัดรูปท่ีดินกลาง ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ และ
ส�านักงานชลประทานที่ 1 – 17
3. ผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง

50 คน / รุ่น
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 104,340 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 บาท

- ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx12 ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,840 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx50 คนx4 มื้อ) 7,000 บาท

- วิทยากร (35 บาทx2 คนx4 มื้อ) 280 บาท

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx4 มื้อ) 560 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน 16,800 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx50 คนx2 มื้อ)15,000 บาท 

- วิทยากร (150 บาทx2 คนx2 มื้อ) 600 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx 2 มื้อ) 1,200 บาท 

4. ค่าที่พัก 40,000 บาท

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม  (1,600 บาทx 25 หอ้งx1 วนั)  40,000   บาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร(100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน147,700 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 บาท
- ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx12 ชั่วโมง) 7,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,200 บาท
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (50 บาทx50 คนx4 มือ้)  10,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx2 คนx4 มื้อ) 400 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx4 มื้อ) 800 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 50,400 บาท
- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (450 บาทx50 คนx2 มือ้) 45,000 บาท
- วิทยากร (450 บาทx2 คนx2 มื้อ) 1,800 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx2 มื้อ) 3,600 บาท 
4. ค่าที่พัก 46,400 บาท         
- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (1,600 บาทx25 ห้องx1 วัน)   40,000   บาท 
- วิทยากร (1,600 บาทx2 ห้องx1 วัน) 3,200 บาท
- เจ้าหน้าที่(1,600 บาทx2 ห้องx1 วัน) 3,200 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนียบตัร(100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ

ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้า

รับการฝีกอบรม 

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบริการของหน่วยงาน  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 99



รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านก�อสร�าง  ระดับชํานาญงาน (O2) และชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
CO21

5. โครงการฝกอบรม หลักสูตรการบริหารงานพัสดุ เทคนิค
การคำานวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 งานก่อสร้างโครงการชลประทาน ประกอบด้วยโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งงานก่อสร้าง
เพือ่จดัระบบน�า้เพือ่การเกษตร แบ่งเป็นงานด�าเนินการเองและงานจ้างเหมา เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบติังานต้องสามารถวางแผนงาน 
จัดท�างบประมาณ ค�านวณราคากลาง และต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารสัญญา การปฏิบัติงานด้านพัสดุ จึงต้องมีการทบทวน เสริมสร้างความรู้และทักษะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการค�านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานก่อสร้าง ระดับ
ช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ (K2) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างได้ทบทวนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มคีวามรู ้ความเข้าใจ เรือ่งการะบวนการบรหิารสญัญาจ้างก่อสร้าง การบรหิารสญัญาซือ้และงานจ้างทีม่ใิช่งานจ้างก่อสร้าง 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการค�านวณราคากลาง กฎ ระเบียบการเงินการคลังและงบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างถูกต้องตามระเบียบที่ก�าหนดไว้ 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดท�าราคากลาง อย่างถูกต้องและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธี 

หัวข้อวิชา 
 

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการเงินการคลังและงบประมาณ       จ�านวน   3  ชั่วโมง

3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       จ�านวน   3  ชั่วโมง

3. กระบวนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง       จ�านวน   3  ชั่วโมง

4. การบริหารสัญญาซื้อและงานจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง       จ�านวน   3  ชั่วโมง

5. เทคนิคการค�านวณราคากลาง      จ�านวน   3  ชั่วโมง

6. ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการจัดท�าราคากลาง     จ�านวน   3  ชั่วโมง

         รวม       18  ชั่วโมง

คุณสมบัติ

1. นายช่างชลประทานช�านาญงาน นายช่างโยธาช�านาญงาน วิศวกรชลประทานช�านาญการ และวิศวกร
โยธาช�านาญการ  
2. สังกัดกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง ส�านักจัดรูปท่ีดินกลาง ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ และ
ส�านักงานชลประทานที่ 1 – 17
3. ผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน100



จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 165,920 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  10,800 บาท

- ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx18 ชั่วโมง) 11,970 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  11,760 บาท

 - ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (35 บาทx50 คนx6 ม้ือ) 10,500 บาท

- วิทยากร (35 บาทx3 คนx6 มื้อ) 630 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx6 มื้อ) 840 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  25,650 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx50 คนx3 มื้อ) 22,500 บาท 

- วิทยากร (150 บาทx3 คนx3 มื้อ) 1,350 บาท  

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx 3 มื้อ) 1,800 บาท 

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท

-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600  บาทx 25  ห้องx2  วัน)  

80,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  3,750 บาท

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx50 คน) 10,000 บาท

- คา่จัดท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx50 คน)  5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน 235,150 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท
 - ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx18 ชัว่โมง) 10,800 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  17,100 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx50 คนx6 มื้อ) 15,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx3 คนx6 มื้อ) 900 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx6 มื้อ) 1,200 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  76,950 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450 บาทx50 คนx3 มื้อ) 67,500 บาท 
- วิทยากร (450 บาทx3 คนx3 มื้อ) 4,050 บาท
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx3 มื้อ) 5,400 บาท
4. ค่าที่พัก 92,800 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx25 ห้องx2 วัน) 
80,000 บาท
- วิทยากร (1,600 บาทx2 ห้องx2 วัน) 6,400 บาท
-เจ้าหน้าที่(1,600 บาทx2 ห้องx2 วัน) 6,400 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 37,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx50 คน) 10,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ

ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธิภาพประสทิธผิลการปฏิบตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 101



รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านก�อสร�าง  ระดับชํานาญงาน (O2) และชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
CO22

6. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรเทคนิคการนำาเสนอสำาหรับงานก่อสร้าง 

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในด้านการพฒันาบคุลากรของกรมให้มคีวามรู ้ความ
เข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดยต้อง
ด�าเนนิการใหค้รอบคลมุทัง้ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ�า และพนกังานราชการ ขา้ราชการเปน็บคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกับรหิาร
ทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน โดย
แบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับช�านาญ
การและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะ
สมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
                  งานก่อสร้างโครงการชลประทาน ประกอบด้วยโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งงานก่อสร้าง
เพื่อจัดระบบน�้าเพื่อการเกษตร แบ่งเป็นงานด�าเนินการเองและงานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถน�าเสนอผล
งาน รายงานความกา้วหนา้ของงาน ตลอดจนชีแ้จงความเปน็มาของโครงการความส�าคัญของโครงการ สือ่สารให้ผูเ้กีย่วขอ้ง
มีความเข้าใจ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการน�าเสนอ การพูด การสร้างบุคลิกภาพที่ดี การใช้สื่อ
ในการน�าเสนอ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการน�าเสนอส�าหรับ
งานก่อสร้าง เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานก่อสร้าง ระดับช�านาญงาน (O2) และช�านาญการ 
(K2) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเทคนิคการน�าเสนอส�าหรับงานก่อสร้างและสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพี่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานด้านบุคลิกภาพเพื่อการพูดและการน�าเสนอ รูปแบบการน�าเสนอ และการน�าเสนอ
อย่างเป็นระบบ อย่างถูกต้อง
2. มีความรู้ ความเข้าใจถึงเทคนิคในการน�าเสนอ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อวิชา 
 
1. พื้นฐานด้านบุคลิกภาพเพื่อการพูดและการน�าเสนอ      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
2. รูปแบบการน�าเสนอและการน�าเสนออย่างเป็นระบบ      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
3. เทคนิคในการน�าเสนอ       จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
4. การน�าเสนออย่างเป็นระบบ      จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
5. ฝึกการน�าเสนอ      จ�านวน 6   ชั่วโมง
         รวม    12   ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างชลประทานช�านาญงาน นายช่างโยธาช�านาญงาน วิศวกรชลประทานช�านาญการ และวิศวกร
โยธาช�านาญการ  
2. สังกัดกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง ส�านักจัดรูปท่ีดินกลาง ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ และ
ส�านักงานชลประทานที่ 1 – 17
3. ผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง

30 คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 88,340 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 24,000 บาท

 - ภายนอก บรรยาย (2,000 บาทx1 คนx12 ชัว่โมง) 24,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  5,040 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx30 คนx4 มื้อ)4,200 บาท

- วิทยากร (35 บาทx2 คนx4 มื้อ) 280 บาท

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx4 มื้อ) 560 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  10,800 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx30 คนx2 มื้อ) 9,000 บาท 

- วิทยากร (150 บาทx2 คนx2 มื้อ) 600 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx 2 มื้อ) 1,200 บาท 

4. ค่าที่พัก 24,000 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx 15 ห้องx1 วัน) 

 24,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 19,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx30 คน) 4,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx30 คน) 9,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx30 คน) 3,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน 113,500 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 24,000 บาท
 - ภายนอก บรรยาย (2,000  บาทx1  คนx12  ชัว่โมง)  24,000   บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  7,200 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50 บาทx30 คนx4 มื้อ) 6,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx2 คนx4 มื้อ) 400 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx4 มื้อ) 800 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  32,400 บาท
- ผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม (450 บาทx30 คนx2 มือ้)  27,000 บาท
- วิทยากร (450 บาทx2 คนx2 มื้อ) 1,800 บาท
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx2 มื้อ) 3,600 บาท
4. ค่าที่พัก 30,400 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx15 ห้องx1 วัน)   
24,000  บาท
- วิทยากร (1,600 บาทx2 ห้องx1 วัน) 3,200 บาท
-เจ้าหน้าที่(1,600 บาทx2 ห้องx1 วัน) 3,200 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 19,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx30 คน) 4,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx30 คน) 9,000 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx30 คน) 3,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx30 คน) 3,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่�ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ

ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ   

ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชนข์องการฝกึอบรมทีมี่ผลตอ่ประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหนว่ยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านก�อสร�าง  ระดับอาวุโส (O3) และชํานาญการพ�เศษ (K3)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
CO31

7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหาร
สัญญางานก่อสร้างโครงการชลประทาน

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  งานก่อสร้างโครงการชลประทาน ประกอบด้วยโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งงานก่อสร้าง
เพือ่จดัระบบน้�าเพือ่การเกษตร แบง่เปน็งานด�าเนนิการเองและงานจา้งเหมา ผูบ้งัคบับัญชาระดับตน้ตอ้งสามารถก�ากบั ดแูล 
ควบคุม ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง แก้ไขหรือลดปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารสัญญางานก่อสร้าง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้ผลงานมีความถูกต้อง 
                   ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารสัญญางานก่อสร้าง
โครงการชลประทาน เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานก่อสร้าง ระดับอาวุโส (O3) และ ช�านาญ
การพเิศษ (K3) เพือ่เปน็การเสริมสรา้งความรู ้และทกัษะ เปดิโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณเ์กีย่ว
กับการบริหารสัญญางานก่อสร้าง น�าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. ได้มีโอกาสทบทวนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้าง เทคนิคการบริหาร
สัญญางานซื้อ เทคนิคการบริหารสัญญางานจ้างทั่วไป อย่างถูกต้อง
2. ได้มีโอกาสทบทวนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่พึงระวังในการบริหารสัญญา อย่าง
ถูกต้อง
3. ไดแ้ลกเปลีย่นและแสดงความคดิเหน็ดา้นการบริหารสญัญางานกอ่สรา้งโครงการชลประทาน และสามารถน�าไปประยกุต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน

หัวข้อวิชา 
 
1. เทคนิคการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้าง      จ�านวน 3 ชั่วโมง
2. เทคนิคการบริหารสัญญางานซื้อ      จ�านวน 3 ชั่วโมง
3. เทคนิคการบริหารสัญญางานจ้างทั่วไป       จ�านวน 3 ชั่วโมง
4. ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่พึงระวังในการบริหารสัญญา     จ�านวน 3 ชั่วโมง
         รวม 12 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างชลประทานอาวุโส นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ และวิศวกรโยธา
ช�านาญการพิเศษ  
2. สังกัดกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง ส�านักจัดรูปท่ีดินกลาง ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ และ
ส�านักงานชลประทานที่ 1 – 17
3. ผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง

50 คน / รุ่น
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 104,340  บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  7,200 บาท

 - ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx12 ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  7,840 บาท

- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา (35 บาทx50 คนx4 มื้อ) 7,000 บาท

- วิทยากร (35 บาทx2 คนx4 มื้อ) 280 บาท

- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx4 มื้อ) 560 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน  16,800 บาท

- ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา (150 บาทx50 คนx2 ม้ือ)  15,000 บาท 

- วิทยากร (150 บาทx2 คนx2 มื้อ) 600 บาท

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx 2 มื้อ) 1,200 บาท

4. ค่าที่พัก 40,000 บาท

- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา (1,600 บาทx 25 ห้องx1 วัน)  

40,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

- คา่จัดท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx50 คน)  5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน 147,700 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 บาท
 - ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx12 ชั่วโมง) 7,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  11,200 บาท
- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา (50 บาทx50 คนx4 มื้อ) 10,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx2 คนx4 มื้อ) 400 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx4 มื้อ) 800 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  50,400 บาท
- ผูเ้ข้ารว่มการสัมมนา (450 บาทx50 คนx2 มือ้) 45,000 บาท
- วิทยากร (450 บาทx2 คนx2 มื้อ) 1,800 บาท
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx2 มื้อ) 3,600 บาท
4. ค่าที่พัก 46,400 บาท
- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา (1,600 บาทx25 ห้องx1 วัน) 
40,000  บาท
- วิทยากร (1,600 บาทx2 ห้องx1 วัน) 3,200 บาท
-เจ้าหน้าที่ (1,600 บาทx2 ห้องx1 วัน) 3,200 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสัมมนา มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการสัมมนาตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ

ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

 1.3 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.4 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการสัมมนาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการสัมมนา โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการสัมมนาหลังการเสร็จสิ้นการสัมมนา ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้าร่วมการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ติดตามประโยชน์ของการสัมมนาที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านก�อสร�าง  ระดับอาวุโส (O3) และชํานาญการพ�เศษ (K3)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
CO32

8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้าง

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 งานก่อสร้างโครงการชลประทาน ประกอบด้วยโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งงานก่อสร้าง
เพื่อจัดระบบน�้าเพื่อการเกษตร แบ่งเป็นงานด�าเนินการเองและงานจ้างเหมา ผู้บังคับบัญชาระดับต้นต้องสามารถก�ากับ 
ดูแล ควบคุม ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง แก้ไขหรือลดปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้ผลงานมีความถูกต้อง 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้าง 
เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานก่อสร้าง ระดับอาวุโส (O3) และช�านาญการพิเศษ (K3) เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะ เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์เก่ียวกับการบริหาร
โครงการก่อสร้าง น�าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. ได้ทบทวนและเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจเรือ่งเทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้างท่ีกรมชลประทานด�าเนินการเอง และ
จ้างก่อสร้างอย่างถูกต้อง
2. ได้ทบทวนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านการบริหารความเสี่ยงกับโครงการก่อสร้าง และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้อง
3. ได้แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบรหิารโครงการก่อสร้างท่ีกรมชลประทานด�าเนินการเอง และจ้างก่อสร้าง 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน 

หัวข้อวิชา 
 
1. เทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้างที่กรมชลประทานด�าเนินการเอง      จ�านวน 3 ชั่วโมง
2. เทคนิคการบริหารโครงการก่อสร้างที่กรมชลประทานจ้างก่อสร้าง      จ�านวน 3 ชั่วโมง
3. การบริหารความเสี่ยงกับโครงการก่อสร้าง      จ�านวน 3 ชั่วโมง
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการบริหารโครงการก่อสร้าง      จ�านวน 3 ชั่วโมง
5. ดูงานภาคสนาม         จ�านวน 6 ชั่วโมง
         รวม  18  ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. นายช่างชลประทานอาวุโส นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ และวิศวกรโยธา
ช�านาญการพิเศษ  
2. สังกัดกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง ส�านักจัดรูปท่ีดินกลาง ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ และ
ส�านักงานชลประทานที่ 1 – 17 
3. ผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง 

50 คน / รุ่น
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 168,860 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  14,400 บาท

 - ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx12 ชั่วโมง) 7,200 บาท

 - ภายใน ฝึกปฏิบัติ (600 บาทx2 คนx6 ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  11,760 บาท 

- ผูเ้ข้าร่วมการสมัมนา (35 บาทx50 คนx 6ม้ือ) 10,500  บาท

- วิทยากร (35 บาทx2 คนx6 มื้อ) 420 บาท 

 - เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx6 มื้อ) 840 บาท  

3. ค่าอาหารกลางวัน  25,200 บาท 

- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา (150 บาทx50 คนx3 มื้อ)2,500 บาท 

- วิทยากร (150 บาทx2 คนx3 มื้อ) 900 บาท  

- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx 3 มื้อ) 1,800 บาท  

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท 

- ผู ้เข้าร่วมการสัมมนา (1,600 บาทx 25 ห้องx2 วัน)         

80,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 37,500 บาท   

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท   

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx50 คน) 10,000 บาท 

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100 บาทx50 คน)

5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน 237,100 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  14,400 บาท
 - ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx12 ชั่วโมง) 7,200 บาท
- ภายใน ฝึกปฏิบัต (600 บาทx2 คนx6 ชั่วโมง) 7,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16,800 บาท
- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา (50 บาทx50 คนx6 มื้อ) 15,000 บาท
- วิทยากร (50 บาทx2 คนx6 มื้อ) 600 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx6 มื้อ) 1,200 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  75,600 บาท
- ผูเ้ข้ารว่มการสัมมนา (450 บาทx50 คนx3 มือ้) 67,500 บาท
- วิทยากร (450 บาทx2 คนx3 มื้อ) 2,700 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx3 มื้อ) 5,400 บาท 
4. ค่าที่พัก 92,800 บาท
- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา (1,600 บาทx25 ห้องx2 วัน)  
80,000  บาท
- วิทยากร (1,600 บาทx2 ห้องx2 วัน) 6,400 บาท
- เจ้าหน้าที่(1,600 บาทx2 ห้องx2 วัน) 6,400 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  37,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx50 คน) 10,000 บาท
- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสัมมนา  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ

ฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

 1.3 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.4 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการสัมมนาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการสัมมนา โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการสัมมนาหลังการเสร็จสิ้นการสัมมนา ประมาณ  3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้าร่วมการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ติดตามประโยชน์ของการสัมมนาที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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สายงานจัดสรรนำ้า
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับ
ข้าราชการกรมชลประทาน

(เฉพาะสายงานด้านการจัดสรรนำ้า)

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน�้าระดับต้น

2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน�้าระดับฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะวิทยากรกระบวนการเพื่อบริหารจัดการน้�า

O1 (นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน)

K1 (วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ)

O2 (นายช่างชลประทานช�านาญงาน เจ้าพนักงานการเกษตรช�านาญงาน เจ้าพนักงานอุทกวิทยาช�านาญงาน)

K2 (วิศวกรชลประทานช�านาญการ นักวิชาการเกษตรช�านาญการ นักอุทกวิทยาช�านาญการ) 

O3 (นายช่างชลประทานอาวุโส เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส)

K3 (วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ นักอุทกวิทยาช�านาญการพิเศษ)
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ล�าดับที่

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรร

น�้าระดับต้น

1. การวางโครงการชลประทาน

2. อาคารชลประทานในระบบส่งน�้า  และการดูแล

บ�ารุงรักษา

3. ความสัมพันธ์ ดิน น�้า พืช

4. หลักการบริหารจัดการน�้า

5. อุตุ/อุทกวิทยา เพื่อการชลประทาน

6. การวัดปริมาณน�้าชลประทาน/การวัดคุณภาพน�้า

7. เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา/อุทกวิทยา

8. UNIT Hydrograph

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

6 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านการจัดสรรนำ้า)

ระดับ O1 (นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน)

        K1 (วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ)
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ล�าดับที่

2.

3.

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ

ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน�้า

ระดับฝ่ายส่งน�า้และบ�ารุงรักษา 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลกัสตูรทกัษะวทิยากรกระบวน

การ เพื่อบริหารจัดการน�า้

1. การจัดสรรน�า้แบบมีส่วนร่วม                                                                              

2. การป้องกนัและบรรเทาภัยอนัเกดิจากน�า้ (น�า้ท่วม 

น�า้แล้งและคณุภาพน�า้ ประกอบด้วย หวัข้อ การเตรยีม 

ความพร้อมก่อนการเกิดภัย การปฏิบัติการระหว่าง

เกิดภัยและการฟื้นฟูภายหลังการประสบภัย

3. การปรับปรุงบ�ารงุรักษาอาคารชลประทาน                                                              

4. การจัดท�างบประมาณ                                                                                      

1.  แนะน�าตัว/ความคาดหวงั/ check in/กจิกรรมกลุ่ม

สัมพันธ์                               

2. ผ่อนพักตระหนักรู้                                                                               

3. walk rally                                                                                       

4. Participatory Tool                                                                            

5. หลักการใช้วิธีคิดของ facilitator เพื่อจับประเด็น                                           

6. เทคนิคการมีส่วนร่วมดว้ย facilitator                                                         

7. Facilitator ด้วยการสร้างค�าถาม                                                               

8. การจดัท�าเวทีการมส่ีวนร่วมโดยรปูแบบ facilitator                                         

9. การจ�าลองเวทกีารมส่ีวนร่วมโดยรปูแบบ facilitator                                        

10.  Dialogue                                                                                         

11. การใช้อ�านาจกับการมีส่วนร่วม                                                                      

12. ความแตกต่างระหว่าง lecture และ facilitator                                                 

6 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม. 

3 ชม.

4 ชม.

3 ชม.

2 ชม.

6 ชม.

2 ชม.

3 ชม.

5 ชม.

6 ชม.

2 ชม.

3 ชม.

2 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านการจัดสรรนำ้า)

ระดับ O2 (นายช่างชลประทานชำานาญงาน เจ้าพนักงานการเกษตรชำานาญงาน 
เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชานาญงาน)

        K2 (วิศวกรชลประทานชานาญการ นักวิชาการเกษตรชำานาญการ นักอุทกวิทยาชำานาญการ)

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน112



รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านการจัดสรรน้ํา ระดับปฏิบัติงาน (O1) ปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
WM11

1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรนำ้าระดับต้น

หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส  โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ปัจจุบนัความต้องการใช้น�า้ทกุภาคส่วนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ท้ังภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรมและการอปุโภคบรโิภค 
ตามการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร การขยายตวัของเมอืงและความต้องการอาหาร รวมทัง้ปรมิาณน�า้ทีจ่�าเป็นต่อการรกัษา
ระบบนิเวศน์และสัตว์น�้า ดังนั้น การจัดสรรน�้าตามยุทธศาสตร์กรม จึงมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั่วถึง เป็นธรรม และ
ยัง่ยนื การจดัสรรน�า้ทัง้ในระดบัโครงการชลประทาน ระดับโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษา ต้องอาศยัการร่วมมือจากบคุลากร
ภายในโครงการทุกระดับ และการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลท�าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน�้าใน
โครงการ จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการท�างาน โดยการพัฒนาความรู้ ทักษะการท�างานให้เพิ่มขึ้น เพื่อผลักดันงานของ
กรมให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน�้า
ระดับต้น เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานจัดสรรน�้า ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1) 
โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน�้า ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการน�้า อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทาน

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มคีวามรู ้ความเข้าใจ ในด้านจัดสรรน�า้ข้ันพืน้ฐาน เช่น การวางโครงการชลประทาน หลักการบริหารจดัการน�า้ อย่างถกูต้อง
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ความคิดเหน็และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานด้านจดัสรรน�า้จากผูป้ฏบิตังิาน อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติราชการ

หัวข้อวิชา 
 
1. การวางโครงการชลประทาน    จ�านวน   3   ชั่วโมง
2. อาคารชลประทานในระบบส่งน�้า และการดูแลบ�ารุงรักษา    จ�านวน   3  ชั่วโมง
3. ความสัมพันธ์  ดิน  น�้า  พืช    จ�านวน   3  ชั่วโมง
4. หลักการบริหารจัดการน�้า                                                                                   จ�านวน   3  ชั่วโมง
5. อุตุ / อุทกวิทยาเพื่อการชลประทาน                                                                        จ�านวน   3  ชั่วโมง
6. การวัดปริมาณน�้าชลประทาน / การวัดคุณภาพน�้า                                                       จ�านวน   6  ชั่วโมง
7. เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา / อุทกวิทยา                                                                         จ�านวน   3  ชั่วโมง
8. UNIT Hydrograph                                                                                            จ�านวน   3  ชั่วโมง
                                                                                                                     รวม  27  ชั่วโมง

คุณสมบัติ

1. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  นักอุทกวิทยา
ปฏิบัติการ เจ้าพนักงาน การเกษตรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานอุทกวิทยา ปฏิบัติงาน
2. สังกัดส�านักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน�้า และส�านักงานชลประทานที่ 1 – 17
3. ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน�้า การส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
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จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 277,275 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  16,200 บาท
- ภายใน (600 บาท x 1 คน x 27 ชั่วโมง) 16,200 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  17,325 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx50 คนx9 มื้อ) 15,750 บาท
- วิทยากร (35 บาทx1 คนx9 มื้อ) 315 บาท
- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx9 มื้อ) 1,260 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  41,250 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150 บาทx50 คนx5 มื้อ) 37,500 บาท 
- วิทยากร (150 บาทx1 คนx5 มื้อ) 750 บาท
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx5 มื้อ) 3,000 บาท
4. ค่าที่พัก 160,000 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(1,600 บาทx25 ห้องx4 วัน) 
160,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 42,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท
- คา่จัดท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx50 คน) 5,000  บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  367,200 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  16,200 บาท

- ภายใน (600 บาท x 1 คน x 27 ชั่วโมง) 16,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  24,750 บาท 

-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(50 บาทx50 คนx9 มื้อ) 22,500 บาท

- วิทยากร (50 บาทx1 คนx.9 มื้อ) 450 บาท

- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx9 มื้อ) 1,800 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  123,750 บาท

- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (450 บาทx50 คนx5 มือ้) 112,500 บาท

- วิทยากร (450 บาทx1 คนx5 มื้อ) 2,250 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx5 มื้อ) 9,000 .บาท 

4. ค่าที่พัก 160,000 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx25 ห้องx4 วัน)  

160,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 42,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท

- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx.50 คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ

ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ

ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วย

งาน  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านการจัดสรรน้ํา ระดับชํานาญงาน (O2) ชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
WM11

2. โครงการฝกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านบริหาร
จัดการน้ำาระดับฝ่ายส่งน้ำาและบำารุงรักษา

หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บรหิารทรพัยากรบคุคลได้ด�าเนนิการจัดท�าหลกัสตูรมาตรฐาน ซึง่เป็นหลักสตูรภาคบงัคบัส�าหรบัข้าราชการ   กรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส  โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเป็นหน่วยงานของกรมชลประทาน ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับพื้นที่ ทั้งการวางแผน
ส่งน�้าให้กับเกษตรกรได้รับน�้าอย่างพอเพียงท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมท้ังการด�าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยเน่ืองจากน�้า
ท่วม ปัญหาการขาดแคลนน�้า รวมทั้งปัญหาเรื่องคุณภาพน�้า เพื่อให้การบริหารจัดการน�้าของโครงการชลประทาน โครงการ
ส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาของส�านกังานชลประทานมมีาตรฐานเดียวกนั  สามารถน�าไปใช้เป็นแผนหลกัของกรมชลประทาน เพือ่
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพ
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน�้าระดับ
ฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษา เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานจัดสรรน�้า ระดับช�านาญงาน (O2) 
และช�านาญการ (K2) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน�้า ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน�้า อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทาน

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการน�้า ระดับฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
2. มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการน�้าระดับฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

หัวข้อวิชา 
 
1. การจัดสรรน�้าแบบมีส่วนร่วม       จ�านวน  6  ชั่วโมง                                                                           
2. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า (น�้าท่วม น�้าแล้งและคุณภาพน�้า ประกอบด้วย  จ�านวน  3  ชั่วโมง
หัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดภัย  การปฏิบัติการระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟู
ภายหลังการประสบภัย                                                                                       
3. การปรับปรุงบ�ารุงรักษาอาคารชลประทาน       จ�านวน  3  ชั่วโมง                                                           
4. การจัดท�างบประมาณ        จ�านวน  3  ชั่วโมง
         รวม   15 ชั่วโมง                                                                                                                            

คุณสมบัติ

1. นายช่างชลประทานช�านาญงาน เจ้าพนักงานอุทกวิทยาช�านาญงาน เจ้าพนักงานการเกษตรช�านาญงาน 
วิศวกรชลประทานช�านาญการ นักวิชาการเกษตรช�านาญการ  นักอุทกวิทยาช�านาญการ
2. สังกัดส�านักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน�้า และส�านักงานชลประทานที่ 1-17
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน�้า การส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 115



กรณีจัดสถานที่ราชการ 106,875  บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 9,000 บาท
- ภายใน (600 บาทx1 คนx15 ชั่วโมง) 9,000 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  9,625 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35 บาทx50 คนx5 มื้อ) 8,750 บาท
- วิทยากร (35 บาทx1 คนx5 มื้อ) 175 บาท
- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx4 คนx5 มื้อ) 700 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน  24,750 บาท
- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม(150 บาทx50 คนx3 มือ้) 22,500 บาท 
- วิทยากร (150 บาทx1 คนx3 มื้อ) 450 บาท
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx3 มื้อ) 1,800 บาท
4. ค่าที่พัก 80,000 บาท 
- ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx25 ห้องx2 วัน)   
80,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 37,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx 50 คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx5 0คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200 บาทx50 คน) 10,000 บาท
- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบัตร (100 บาทx50 คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  214,500 บาท 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  9,000 บาท 
- ภายใน (600 บาทx1 คนx15 ชั่วโมง) 9,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  13,750 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(50 บาทx50 คนx5 มื้อ) 12,500 บาท 
- วิทยากร (50 บาทx1 คนx5 มื้อ) 250 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50 บาทx4 คนx9 มื้อ) 1,800 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  74,250 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450 บาทx50 คนx3 มื้อ) 67,500 บาท
- วิทยากร (450 บาทx1 คนx3 มื้อ)  1,350 บาท
- เจ้าหน้าที่ (450 บาทx4 คนx3 มื้อ) 5,400 บาท 
4. ค่าที่พัก 80,000 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600 บาทx25 ห้องx2 วัน) 
80,000 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 37,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx50 คน) 7,500 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx50 คน) 15,000 บาท                   
- ค่าจัดท�าเอกสาร (20 0บาทx50 คน) 10,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100 บาทx50 คน)5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล

 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ

ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

 1.3 ร้อยละของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมนิในระดบัด ีโดยมเีกณฑ์การประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้ของผูเ้ข้า

รับการฝึกอบรม 

 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบริการของหน่วยงาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านการจัดสรรน้ํา ระดับชํานาญงาน (O2) ชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
WM22

3.โ ครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรทักษะวิทยากรกระบวนการเพ�่อบริหารจัดการนำ้า

หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
  ปัจจุบันนี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเน่ืองมาจากเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย โดยเฉพาะเรื่องข้อมูล
ข่าวสาร ดังนั้น การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ จึงเข้ามามีส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศมากขึ้น เช่น ในระบบการศึกษา 
ที่เน้นให้ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากครู (teacher) เป็นโค้ช (coach) หรือ facilitator ซึ่งใช้การตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความคิด ความรู้ใหม่ สร้างบรรยากาศและก�าหนดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแก่ผู้เรียน แทนการนั่งเรียนใน
แบบห้องเรียน (classroom) ไปใช้การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่าห้องเรียนกลับด้าน  (flipped classroom) 
ดังนั้น จ�าเป็นที่จะต้องมีบุคคลที่เป็นตัวกลางที่จะคอยก�าหนดกระบวนการ เนื้อหา หรือสร้างสรรค์จังหวะขั้นตอนการเรียนรู้
ต่าง ๆ ซึ่ง facilitator หรือวิทยากรกระบวนการ คือบุคคลที่จะมาเป็นตัวกลางในการด�าเนินงานต่าง ๆ ดังกล่าว
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรทักษะวิทยากรกระบวนการ
เพือ่การบรหิารจดัการน�า้ เป็นหลกัสตูรมาตรฐานภาคบงัคบัส�าหรบัข้าราชการสายงานจดัสรรน�า้ ระดบัช�านาญงาน (O2) และ
ช�านาญการ (K2) โดยให้ผูป้ฏบิตังิานด้านบรหิารจดัการน�า้ ได้รบัความรู ้ความเข้าใจ และมทีกัษะประสบการณ์ในการปฏบิติั
งานด้านการบริหารจัดการน�้า อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป  

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มคีวามรู ้ความเข้าใจในเรือ่ง facilitator หรอืวทิยากรกระบวนการ และสามารถสร้างการมส่ีวนร่วมให้เกดิขึน้ในการปฏบิติั
งาน
2. มีทักษะในการตั้งค�าถามในเวทีการมีส่วนร่วมต่าง ๆ และฝึกการคิดที่เป็นระบบส�าหรับการท�างานแบบองค์รวม

หัวข้อวิชา 
 
1. แนะน�าตัว/ความคาดหวัง/ check in/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์    จ�านวน 2 ชั่วโมง
2. ผ่อนพักตระหนักรู้    จ�านวน 4 ชั่วโมง
3. walk rally     จ�านวน 3 ชั่วโมง
4. Participatory Tool    จ�านวน 2 ชั่วโมง
5. หลักการใช้วิธีคิดของ facilitator เพื่อจับประเด็น    จ�านวน 6 ชั่วโมง
6. เทคนิคการมีส่วนร่วมด้วย facilitator    จ�านวน 2 ชั่วโมง
7. Facilitator ด้วยการสร้างค�าถาม    จ�านวน 3 ชั่วโมง
8. การจัดท�าเวทีการมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ facilitator    จ�านวน 5 ชั่วโมง
9. การจ�าลองเวทีการมีส่วนร่วมโดยรูปแบบ facilitator    จ�านวน 6 ชั่วโมง
10. Dialogue    จ�านวน 2 ชั่วโมง
11. การใช้อ�านาจกับการมีส่วนร่วม    จ�านวน 3 ชั่วโมง
12. ความแตกต่างระหว่าง lecture และ facilitator    จ�านวน 2 ชั่วโมง
        รวม  41 ชั่วโมง
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คุณสมบัติ

1. นายช่างชลประทานช�านาญงาน เจ้าพนักงานอุทกวิทยาช�านาญงาน เจ้าพนักงานการเกษตรช�านาญงาน 
วิศวกรชลประทานช�านาญการ นักวิชาการเกษตรช�านาญการ  นักอุทกวิทยาช�านาญการ
2. สังกัดส�านักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน�้า และส�านักงานชลประทานที่ 1 - 17
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน�้า การส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด35 คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 314,050 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 85,800 บาท
- ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx7 ชั่วโมง) 4,200 บาท
- ภายใน แบ่งกลุม่ (600 บาทx4 กลุม่x34 ชัว่โมง) 81,600 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  17,150 บาท 
- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (35 บาทx35 คนx10 ม้ือ) 12,250 บาท
- วิทยากร (35 บาทx10 คนx10 มื้อ) 3,500 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (35 บาทx 4 คนx10 มื้อ) 1,400 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 36,750 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150 บาทx35 คนx5 มื้อ) 26,250 บาท 
- วิทยากร (150 บาทx10 คนx5 มื้อ) 7,500 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx5 มื้อ) 3,000 บาท 
4. ค่าอาหารเย็น 29,400 บาท
- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (150 บาทx35 คนx4 ม้ือ) 21,000 บาท
- วิทยากร (150 บาทx10 คนx4 มื้อ) 6,000 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150 บาทx4 คนx 4 มื้อ) 2,400 บาท
5. ค่าที่พัก 115,200 บาท
- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (1,600 บาทx18 ห้องx4 วัน) 115,200 บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 29,750 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150 บาทx35 คน) 5,250 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx35 คน)10,500 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300 บาทx35 คน) 10,500 บาท
- ค่าจดัท�าใบประกาศนยีบัตร (100 บาทx35 คน) 3,500 บาท

กรณจัีดสถานท่ีเอกชน 402,800 บาท
1. ค่าสมนาคุณวทิยากร  85,800 บาท
- ภายใน บรรยาย (600 บาทx1 คนx7 ชัว่โมง) 4,200 บาท
- ภายใน แบ่งกลุม่ (600 บาทx4 กลุม่x34 ชัว่โมง) 81,600 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดืม่  27,500 บาท 
- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (50 บาทx35 คนx10 มือ้) 17,500 บาท
- วิทยากร (50 บาทx10 คนx10 มือ้) 5,000 บาท 
- เจ้าหน้าท่ี (50 บาทx10 คนx10 มือ้) 5,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวนั 85,750 บาท
- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (350 บาทx35 คนx5 มือ้) 11,250 บาท 
- วิทยากร (350 บาทx10 คนx5 มือ้) 17,500 บาท 
- เจ้าหน้าท่ี (350 บาทx4 คนx5 ม้ือ) 7,000 บาท 
4. ค่าอาหารเยน็ 58,800 บาท 
- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (300 บาทx35 คนx4 มือ้) 42,000  บาท 
- วิทยากร (300 บาทx10 คนx4 มือ้) 1,200 บาท 
- เจ้าหน้าท่ี (300 บาทx4 คนx4 ม้ือ) 4,800 บาท
5. ค่าทีพ่กั 115,200 บาท
- ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม (1,600 บาทx18 ห้องx4 วนั) 115,200 บาท
6. ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 29,750 บาท  
- ค่าอปุกรณ์เครือ่งเขยีน (150 บาทx35 คน) 5,250 บาท 
- ค่าจดัท�ากระเป๋าเอกสาร (300 บาทx35 คน) 10,500 บาท 
- ค่าจดัท�าเอกสาร (300 บาทx35 คน) 10,500 บาท
- ค่าจดัท�าใบประกาศนียบตัร (100 บาทx35 คน) 3,500 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล  
 1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้  
 1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ  โดยการ 
ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest)  
 1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ
ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
 1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ  3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
 3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธิผลการปฏิบตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับ
ข้าราชการกรมชลประทาน

(เฉพาะสายงานด้านช่างกล)

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือกลและ
อุปกรณ์ด้านเครื่องกล (เฉพาะ O1)
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเบื้องต้น  

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานส�าหรับนายช่างกลโครงการ 
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมงานจ้างด้านเครื่องกลและไฟฟ้า

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารงาน การใช้งาน และการซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะและงานด้านช่างกล

O1 (นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน)

K1 (วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ)

O2 (นายช่างเครื่องกลช�านาญงาน  นายช่างไฟฟ้าช�านาญงาน)

K2 (วิศวกรเครื่องกลช�านาญการ  วิศวกรไฟฟ้าช�านาญการ)

O3 (นายช่างเครื่องกลอาวุโส  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส)

K3 (วิศวกรเครื่องกลช�านาญการพิเศษ  วิศวกรไฟฟ้าช�านาญการพิเศษ)
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ล�าดับที่

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการใช้งานและบ�ารุง

รักษาเคร่ืองจักรกลยานพาหนะ 

เครื่องมือกล และอุปกรณ์ด้าน

เครื่องกล (เฉพาะ 01)

1. เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือกล  อุปกรณ์

ด้านเคร่ืองกล ระบบสือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และเครื่องจักรกลสูบน�้า ที่มีใช้ในกรมชลประทาน 

ประเภทต่าง ๆ

1.1 ยานพาหนะทั้งทางบก และทางน�า้

1.2 เครื่องจักรกลงานดิน และเครื่องจักรกลก่อสร้าง 

เช่น แบ็คโฮ รถมอเตอร์เกรด เรือขุดแบบตัก ฯลฯ

1.3 อุปกรณ์ด้านเครื่องกล และเครื่องมือกล เช่น 

เครื่องมือกลโรงงานและภาคสนาม เครื่องกว้านบาน

ระบาย ฯลฯ

1.4 ระบบไฟฟ้าก�าลัง

1.5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6 เครื่องกลสูบน�้า

2. การใช้งาน ควบคุม และการบ�ารุงรักษา ยาน

พาหนะ เครื่องมือกล อุปกรณ์ด้านเครื่องกล 

ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เครื่องจักรกลสูบน�า้

2.1 ยานพาหนะท้ังทางบก และทางน�้า                                                            

2.2 เครื่องจักรกลงานดิน และเครื่องจักรกลก่อสร้าง 

เช่น แบ็คโฮ รถมอเตอร์เกรด เรือขุดแบบตัก ฯลฯ                                          

2.3 อุปกรณ์ด้านเครื่องกล และเครื่องมือกล เช่น 

เครื่องมือกลในโรงงาน และภาคสนาม เครื่องกว้าน

บานระบาย ฯลฯ

2.4 ระบบไฟฟ้าก�าลัง

2.5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.6 เครื่องจักรกลสูบน�้า

3 ชม.

6 ชม.

4 ชม.

2 ชม.

3 ชม.

2 ชม.

3 ชม.

4 ชม.

4 ชม.

3 ชม.

2 ชม.

2 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านช่างกล)

ระดับ O1 (นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน)
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ล�าดับที่

3. การจัดท�ารายงานการใช้ยานพาหนะ เครื่องมือกล 

อุปกรณ์ด้านเครื่องกล 

ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เครื่องจักรกลสูบน�้า

3.1 ยานพาหนะทั้งทางบก และทางน�้า                                                           

3.2 เครื่องจักรกลงานดิน และเครื่องจักรกลก่อสร้าง                                          

3.3 อุปกรณ์ด้านเครื่องกล และเครื่องมือกล                                                    

3.4 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.5 เครื่องจักรกลสูบน�้า

4. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรรู้เกี่ยวกับงานด้าน

ช่างกล

4.1 ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยานพาหนะ และ

ระเบียบกรมการขนส่งทางบก            

4.2 ระเบียบการใช้เครื่องจักรกลสูบน�้า                                                          

4.3 ระเบยีบการใช้วทิยุสือ่สาร และ พรบ.คอมพวิเตอร์                                   

4.4 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                      

4.5 ระเบียบเกีย่วกับงานพัสดุ                                                                   

4.6 ระเบียบเก่ียวกับงานธุรการ เช่น งานจัดเก็บ

เอกสาร งาน E-สารบรรณ และการร่างโต้ตอบหนังสือ

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

   2 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)
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ล�าดับที่

2 โครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบ

ด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเบื้องต้น

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ และระบบ

ไฟฟ้าควบคุม

2. เทคนิคการเลือกใช้วัสดุ และระบบไฟฟ้าควบคุม

3. การคิดราคางาน และระบบไฟฟ้าควบคุม

4. การก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และระบบไฟฟ้า

ควบคุม

5. การตรวจสอบและทดสอบวัสดุ และระบบไฟฟ้า

ควบคุม

6. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6 ชม.

3 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านช่างกล)

ระดับ O1 (นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน)
K1 (วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ)
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ล�าดับที่

3

4

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลกัสูตรมาตรฐานการปฏิบตังิาน

ส�าหรับนายช่างกลโครงการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลกัสตูรการควบคมุงานจา้งดา้น

เครื่องกลและไฟฟ้า

1. การบริหารงานช่างของฝ่ายช่างกลโครงการ

2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยานพาหนะ

3. การวางแผนระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย

สารสนเทศภายในโครงการ

4. มอเตอร์ไฟฟ้าและระบบการท�างานตูค้วบคุมไฟฟ้า

และระบบสื่อสาร

5. การติดตั้ง และซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องกว้านบาน

ระบาย

6. การใช้และบ�ารุงรักษาเครื่องสูบน�้า

7. ความรูเ้กีย่วกบัสญัญา ใบสัง่จ้าง และระเบยีบพสัดุ

ที่เกี่ยวข้อง

8. การควบคุมและบริหารสัญญา

9. ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือ

ราชการ

10. ข้อแนะน�าจากการปฏบิตังิานของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน

1. การจัดท�าข้อก�าหนดงานจ้างด้านเครื่องกล และ

ไฟฟ้า

2. การก�าหนดข้อก�าหนดด้านวิศวกรรม (space) + 

ราคากลาง และไฟฟ้า

3. การด�าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้านพัสดุ และไฟฟ้า

4. การควบคุมและการบริหารสัญญา และไฟฟ้า

5. ศึกษาดูงานสถานีสูบน�า้ (3ชม.) และศึกษาดูงาน

ประตูระบายน�้า (3ชม.)

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

6 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านช่างกล)

ระดับ O2 (นายช่างเครื่องกลชำานาณงาน นายช่างไฟฟ้าชำานาณงาน)
         K2 (วิศวกรเครื่องกลชำานาณการ วิศวกรไฟฟ้าชำานาณการ)

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน124



ล�าดับที่

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการบริหารงาน 

การใช้งาน และการซ่อมแซม

บ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

ยานพาหนะและงานด้านช่างกล

1. การวางแผน การควบคุมการใช้งาน การซ่อมแซม

บ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือกล 

และอุปกรณ์ของงานด้านเครื่องกลและไฟฟ้า

2. การประเมนิผล และการแกไ้ขปญัหา อปุสรรค ์ของ

งานด้านช่างกลและไฟฟ้า

4 ชม.

3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านช่างกล)

         ระดับ O3 (นายช่างเครื่องกลอาวุโส นายช่างไฟฟ้าอาวุโส)
         K3 (วิศวกรเครื่องกลชำานาญการพิเศษ วิศวกรไฟฟ้าชำานาญการพิเศษ)
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านช�างกล  ระดับปฏิบัติงาน (O1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
ME11

1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งาน
และบำารุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือกล และ
อุปกรณ์ด้านเครื่องกล 

หลักการและเหตุผล
 
  ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความ
รู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคตทิีด่ใีนการปฏบิตังิาน สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างถกูต้องตรงตามหลกัวชิาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 กรมได้ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในเพื่อรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องมือกลต่าง ๆ เป็นการ
เฉพาะในการควบคุม ดูแลการใช้งานและปฏิบัติการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจน
เครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้เครื่องจักรเครื่องมือมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างกลจึงมีความจ�าเป็นต้องมีความรู้ในสายงานที่ปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานและบ�ารุงรักษา
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือกล และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสาย
งานด้านช่างกล(O1) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างกลได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านช่างกล อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรูด้้านเครือ่งจักรกลและอปุกรณ์ การใช้งาน การบ�ารงุรกัษา อปุกรณ์สือ่สาร และกฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องได้อย่างถูกต้อง
3. มโีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์การปฏบิติังาน อนัเป็นการเสรมิสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรูร่้วม
กันด้านช่างกล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานต่อไป

หัวข้อวิชา 
 
1. เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือกล  อุปกรณ์ด้านเครื่องกล ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องจักรกล
สูบน�้า ที่มีใช้ในกรมชลประทาน ประเภทต่างๆ
1.1 ยานพาหนะทั้งทางบก และทางน�้า           จ�านวน  3  ชั่วโมง                                                            
1.2 เครื่องจักรกลงานดิน และเครื่องจักรกลก่อสร้าง เช่น แบ็คโฮ รถมอเตอร์เกรด เรือขุด  จ�านวน  6  ชั่วโมง
แบบตัก ฯลฯ
1.3 อุปกรณ์ด้านเครื่องกล และเครื่องมือกล เช่น เครื่องมือกลในโรงงาน และภาคสนาม   จ�านวน  4  ชั่วโมง
เครื่องกว้านบานระบาย ฯลฯ                                                                       
1.4 ระบบไฟฟ้าก�าลัง         จ�านวน  3  ช่ัวโมง                                                                                  
1.5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ          จ�านวน  2  ชั่วโมง                                                     
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2. การใช้งาน ควบคุม และการบ�ารุงรักษา ยานพาหนะ เครื่องมือกล อุปกรณ์ด้านเครื่องกล 
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องจักรกลสูบน�้า
2.1 ยานพาหนะทั้งทางบก และทางน�้า                                จ�านวน  3  ชั่วโมง                                       
2.2 เครื่องจักรกลงานดิน และเครื่องจักรกลก่อสร้าง  เช่น แบ็คโฮ รถมอเตอร์เกรด   จ�านวน  4  ชั่วโมง
เรือขุดแบบตัก ฯลฯ
2.3 อุปกรณ์ด้านเครื่องกล และเครื่องมือกล เช่น เครื่องมือกลในโรงงาน และภาคสนาม   จ�านวน  4  ชั่วโมง
เครื่องกว้านบานระบาย ฯลฯ                                                                       
2.4 ระบบไฟฟ้าก�าลัง           จ�านวน  3  ชั่วโมง                                                                              
2.5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ             จ�านวน  2  ชั่วโมง                                       
2.6 เครื่องจักรกลสูบน�้า                จ�านวน  2  ชั่วโมง                                                        
3. การจัดท�ารายงานการใช้ยานพาหนะ เครื่องมือกล อุปกรณ์ด้านเครื่องกล 
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องจักรกลสูบน�้า     
3.1 ยานพาหนะทั้งทางบก และทางน�้า                                                                 จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
3.2 เครื่องจักรกลงานดิน และเครื่องจักรกลก่อสร้าง        จ�านวน  1.5 ชั่วโมง                                           
3.3 อุปกรณ์ด้านเครื่องกล และเครื่องมือกล          จ�านวน  1.5 ชั่วโมง                                                  
3.4 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ             จ�านวน  1.5 ชั่วโมง                                     
3.5 เครื่องจักรกลสูบน�้า                                                                     จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
4. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างกล
4.1 ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยานพาหนะ และระเบียบกรมการขนส่งทางบก        จ�านวน  2   ชั่วโมง        
4.2 ระเบียบการใช้เครื่องจักรกลสูบน�้า          จ�านวน  1.5 ชั่วโมง                                                        
4.3 ระเบียบการใช้วิทยุสื่อสาร และ พรบ.คอมพิวเตอร์                   จ�านวน  1.5 ชั่วโมง                        
4.4 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                           จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
4.5 ระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ                                                                          จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
4.6 ระเบียบเกี่ยวกับงานธุรการ เช่น งานจัดเก็บเอกสาร งาน E-สารบรรณ 
และการร่างโต้ตอบหนังสือ     จ�านวน  1.5 ชั่วโมง   
         รวม    55 ชั่วโมง                                                                                          

คุณสมบัติ

1. ต�าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และต�าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
2. สังกัดส�านักเครื่องจักรกล ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
กองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง  และส�านักชลประทานที่  1 - 17   
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านช่างกล

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 127



กรณีจัดสถานที่ราชการ 423,840 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 33,000 บาท
- ภายใน (600บาทx1คนx55ชั่วโมง) 33,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 36,540 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx18มื้อ) 31,500 บาท
- วิทยากร (35บาทx4คนx18มื้อ) 2,520 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx18มื้อ) 2,520 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 78,300 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx9มื้อ) 67,500 บาท
- วิทยากร (150บาทx4คนx9มื้อ) 5,400 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx9มื้อ) 5,400 บาท 
4.ค่าที่พัก 340,000 บาท         
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (1,200บาทx25ห้องx8วัน 120,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 36,000 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (170บาทx50คน) 8,500 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  676,100 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 33,000 บาท
- ภายใน (600บาทx1คนx55ชั่วโมง) 33,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 52,200 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx18มื้อ)45,000 บาท
- วิทยากร (50บาทx4คนx18มื้อ)3,600 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx18มื้อ)3,600 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน 234,900 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (450บาทx50คนx9มื้อ)202,500 บาท 
 - วิทยากร (450บาทx4คนx9มื้อ) 16,200 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx9มื้อ) 16,200 บาท 
4. ค่าที่พัก 320,000 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx8วัน) 
320,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 36,000 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (170บาทx50คน) 8,500 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน)5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการฝึก
ปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน 
 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านช�างกล  ระดับปฏิบัติงาน (O1) และปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
ME12

2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการออกแบบด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเบื้องต้น

หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 กรมได้ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในเพื่อรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องมือกลต่าง ๆ เป็นการ
เฉพาะในการควบคุม ดูแลการใช้งาน และปฏิบัติการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจน
เครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ผู้ปฏิบัติงาน   ด้านช่างกล 
จึงจ�าเป็นต้องมีความรู้ในสายงาน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กรมก�าหนด
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบด้านเครื่องกล
และไฟฟ้าเบ้ืองต้น เป็นหลกัสตูรมาตรฐานภาคบงัคบัส�าหรบัข้าราชการสายงานด้านช่างกลระดบัปฏบิตังิาน (O1) และปฏิบตักิาร (K1) 
โดยให้ผู ้ปฏิบัติงานด้านช่างกลได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างกล 
อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเครื่องกล ระบบไฟฟ้าควบคุมเบื้องต้น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. มคีวามรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการออกแบบ เทคนคิการเลอืกใช้วสัด ุการคดิราคางาน การก�าหนดคณุลกัษณะเฉพาะ  การตรวจ
สอบและทดสอบวัสดุ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง
4. มโีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์การปฏบิติังาน อนัเป็นการเสรมิสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรูร่้วมกนั
ด้านช่างกล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานต่อไป

หัวข้อวิชา 
 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ และระบบไฟฟ้าควบคุม    จ�านวน   6  ชั่วโมง
2. เทคนิคการเลือกใช้วัสดุ และระบบไฟฟ้าควบคุม    จ�านวน   3  ชั่วโมง
3. การคิดราคางาน และระบบไฟฟ้าควบคุม    จ�านวน   1.5  ชั่วโมง
4. การก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และระบบไฟฟ้าควบคุม    จ�านวน   1.5  ชั่วโมง
5. การตรวจสอบและทดสอบวัสดุ และระบบไฟฟ้าควบคุม    จ�านวน   3  ชั่วโมง
6. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง    จ�านวน   3  ชั่วโมง
        รวม  18 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

1. ต�าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และวิศวกร
ไฟฟ้าปฏิบัติการ
2. สังกัดส�านักเครื่องจักรกล ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง   
กองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง และส�านักงานชลประทานที่ 1 - 17 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านช่างกล
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จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 146,400 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  10,800 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12,600 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx6มื้อ)10,500 บาท

- วิทยากร (35บาทx6คนx6มื้อ) 1,260 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4.คนx6มื้อ) 840 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 27,000 บาท 

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150บาทx50คนx3มื้อ)22,500 บาท

- วิทยากร (150บาทx6คนx3มื้อ)2,700 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx3มื้อ)1,800 บาท 

4. ค่าที่พัก 60,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม(1,200บาทx25หอ้งx2วนั)  60,000  บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 36,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (170บาทx50คน) 8,500 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  225,800 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  18,000 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx6มื้อ) 15,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx6คนx6มื้อ) 1,800 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx6มื้อ) 1,200 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 81,000 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx3มื้อ)67,500บาท 

- วิทยากร (450บาทx6คนx3มื้อ) 8,100 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx3มื้อ) 5,400 บาท 

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท 

-   ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx2วนั) 80,000  บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ36,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (170บาทx50คน) 8,500 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่�ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ (50 คน)
1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผา่นเกณฑ์การประเมนิในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู้ และการฝึก
ปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านช�างกล  ระดับชํานาญงาน (O2) และชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
ME21

3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานสำาหรับนายช่างกล
โครงการ 

หลักการและเหตุผล
 
 ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล ในฐานะหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบในด้านการพฒันาบคุลากรของกรมให้มคีวามรู ้ความ
เข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดยต้อง
ด�าเนนิการใหค้รอบคลมุทัง้ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ�า และพนกังานราชการ ขา้ราชการเปน็บคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกับรหิาร
ทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน โดย
แบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับช�านาญ
การและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะ
สมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 หน่วยงานด้านช่างกล เป็นหน่วยงานซ่ึงกรมได้ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในเพื่อรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับเครื่องจักรเครื่องมือกลต่าง ๆ  ไว้เป็นการเฉพาะและได้แต่งตั้งนายช่างกลระดับต่าง ๆ  ไปท�าหน้าที่นายช่างกลโครงการ ซึ่ง
มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการควบคมุ ดแูลการใชง้านและปฏบิตักิารบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกล ระบบไฟฟา้ ยานพาหนะและขนสง่ 
ตลอดจนเครือ่งมอืสือ่สาร ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ หลกัสตูรมาตรฐานการปฏบิตังิานส�าหรบันายช่าง
กลโครงการนี้ ด�าเนินการจัดฝึกอบรมมาแล้ว จ�านวน 3 รุ่น 
 ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล จงึไดก้�าหนดโครงการฝกึอบรมเชงิปฏบัิตกิารหลกัสตูรมาตรฐานการปฏบิตังิานส�าหรบั
นายช่างกลโครงการ เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านช่างกล ระดับช�านาญงาน (O2) และ
ช�านาญการ (K2) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างกลได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
ช่างกล อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของนายช่างกลเบื้องต้น การบริหารงานช่าง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน และสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการใช้งาน และการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ยานพาหนะขนส่ง เครื่อง
มือสื่อสารชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
3. มีโอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณก์ารปฏบิตังิาน อนัเปน็การเสรมิสรา้งชมุชนแหง่การเรยีนรูร้ว่ม
กันด้านช่างกล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานต่อไป

หัวข้อวิชา 
 
1. การบริหารงานช่างของฝ่ายช่างกลโครงการ
2. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยยานพาหนะ
3. การวางแผนระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในโครงการ
4. มอเตอร์ไฟฟ้าและระบบการท�างานตู้ควบคุมไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
5. การติดตั้ง และซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย
6. การใช้และบ�ารุงรักษาเครื่องสูบน�้า
7. ความรู้เกี่ยวกับสัญญา ใบสั่งจ้าง และระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง
8. การควบคุมและบริหารสัญญา
9. ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
10. ข้อแนะน�าจากการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
 จ�านวน 3  ชั่วโมง
รวม  30 ชั่วโมง 
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คุณสมบัติ

1. นายช่างเครื่องกลช�านาญงาน นายช่างไฟฟ้าช�านาญงาน วิศวกรเครื่องกลช�านาญการ 
และวิศวกรไฟฟ้าช�านาญการ 
2. สังกัดส�านักเครื่องจักรกล ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง กองพัฒนาแหล่ง
น�้าขนาดกลาง และส�านักงานชลประทานที่ 1 -17
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านช่างกล

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 241,600 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 18,000 บาท
- ภายใน (600บาทx1คนx30ชั่วโมง) 18,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  19,600 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx10มื้อ)17,500 บาท
- วิทยากร (35บาทx2คนx10มื้อ) 700 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx10มื้อ) 1,400 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 48,000 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx5มื้อ) 37,500 บาท
- วิทยากร (150บาทx10คนx5มื้อ) 7,500 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx5มื้อ) 3,000 บาท
4. ค่าที่พัก 120,000 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(1,200บาทx25ห้องx4วัน) 
120,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 36,000 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (170บาทx50คน) 8,500 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  386,000 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 18,000 บาท
-  ภายใน (600บาทx1คนx30ชั่วโมง)18,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  28,000 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx10มื้อ) 25,000 บาท
- วิทยากร (50บาทx2คนx10มื้อ) 1,000 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx10มื้อ) 2,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 144,000 บาท
- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (450บาทx50คนx5มือ้) 112,500 บาท
- วิทยากร (450บาทx10คนx5มื้อ) 22,500 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx5มื้อ) 9,000 บาท 
4. ค่าที่พัก 160,000  บาท         
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx4วัน)  
160,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 36,000 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (170บาทx50คน) 8,500 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ (50 คน)
1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการฝึก
ปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน / รุ่น

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านช�างกล  ระดับชํานาญงาน (O2) และชํานาญการ (K2) 

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
ME22

4. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการควบคุมงานจ้างด้านเครื่องกลและไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้น ให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างกลจ�าเป็นต้องมีความรู้ในสายงานที่ปฏิบัติ ต้องมีความรู้ในการจัดท�าข้อก�าหนดงานจ้างด้าน
เครื่องกล การก�าหนดข้อก�าหนดด้านวิศวกรรม (space)+ราคากลาง การด�าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้านพัสดุ การควบคุมและ
การบริหารสัญญา และศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรในสายงานมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการการควบคุมงานจ้างด้าน
เครื่องกลและไฟฟ้า เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านช่างกล ระดับช�านาญงาน (O2) และ
ช�านาญการ (K2) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างกลได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
ช่างกล อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ในการจัดท�าข้อก�าหนดงานจ้างด้านเคร่ืองกล การก�าหนดข้อก�าหนดด้านวิศวกรรม (space)+ราคากลาง   
การด�าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้านพัสดุ การควบคุมและการบริหารสัญญาได้อย่างถูกต้อง
3. มโีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์การปฏิบตังิาน อนัเป็นการเสรมิสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรูร่้วม
กันด้านช่างกล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานต่อไป

หัวข้อวิชา 
 
1. การจัดท�าข้อก�าหนดงานจ้างด้านเครื่องกล และไฟฟ้า
2. การก�าหนดข้อก�าหนดด้านวิศวกรรม (space) + ราคากลาง และไฟฟ้า
3. การด�าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้านพัสดุ และไฟฟ้า
4. การควบคุมและการบริหารสัญญา และไฟฟ้า
5. ศึกษาดูงานสถานีสูบน�้า( 3 ชั่วโมง) และศึกษาดูงานประตูระบายน�้า (3 ชั่วโมง)

จ�านวน 3 ชั่วโมง
จ�านวน 3 ชั่วโมง
จ�านวน 3 ชั่วโมง
จ�านวน 3 ชั่วโมง
จ�านวน 6 ชั่วโมง
รวม  18 ชั่วโมง 

คุณสมบัติ

1. นายช่างเครื่องกลช�านาญงาน นายช่างไฟฟ้าช�านาญงาน วิศวกรเครื่องกลช�านาญการ และวิศวกรไฟฟ้า
ช�านาญการ
2. สังกัดส�านักเครื่องจักรกล ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง กองพัฒนาแหล่ง
น�้าขนาดกลาง และส�านักงานชลประทานที่ 1 -17
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านช่างกล
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 145,740 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  10,800 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12,390 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx6มื้อ)10,500 บาท

- วิทยากร (35บาทx5คนx6มื้อ) 1,050 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4.คนx6มื้อ) 840 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 26,550 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150บาทx50คนx3มื้อ)22,500 บาท 

- วิทยากร (150บาทx5คนx3มื้อ)2,250 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx.4คนx3มื้อ)1,800 บาท

4. ค่าที่พัก 60,000 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(1,200บาทx25ห้องx2วัน)60,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 36,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (170บาทx50คน)8,500 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  246,950 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  10,800 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  17,700 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx.50คนx6มื้อ) 15,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx5คนx6มื้อ) 1,500 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx6มื้อ) 1,200 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 79,650 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx3ม้ือ)67,500 บาท 

- วิทยากร (450บาทx5คนx3.มื้อ)6,750 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx3มื้อ)5,400 บาท 

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท       

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx2วัน)80,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 36,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (170บาทx50คน) 8,500 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 

1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ  โดยการ

ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการฝึก

ปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน / รุ่น

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านช�างกล ระดับอาวุโส (O3) และชํานาญการพ�เศษ (K3)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
ME31

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารงาน 
การใช้งานและการซ่อมแซมบำารุงรักษาเครื่องจักรกล 
ยานพาหนะและงานด้านช่างกล

1. หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างกล จ�าเป็นต้องมีความรู้ในสายงานท่ีปฏิบัติ สามารถวางแผนการควบคุมการใช้งาน การ
ซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือกล อุปกรณ์ของงานด้านเครื่องกลและไฟฟ้า การประเมินผล การ
แก้ไขปัญญาและอุปสรรคในสายงานด้านช่างกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารงาน การใช้งานและ
การซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานด้านช่างกล เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการ
สายงานด้านช่างกล ระดบัอาวโุส (O3) และช�านาญการพเิศษ (K3) โดยให้ผูป้ฏบิตังิานด้านช่างกลได้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ
มีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างกล อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
1. ผู้ด�ารงต�าแหน่งนายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า ระดับอาวุโส และต�าแหน่งวิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า ระดับช�านาญ
การพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ความสามารถในการวางแผน การควบคุมการใช้งาน การซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่อง
มอืกล อปุกรณ์ของงานด้านเครือ่งกลและไฟฟ้า การประเมนิผล และการแก้ไขปัญญา อปุสรรคของงานด้านช่างกลและไฟฟ้า
ได้อย่างถูกต้อง
3. มโีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์การปฏิบตังิาน อนัเป็นการเสรมิสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรูร่้วม
กันด้านช่างกล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงานต่อไป

หัวข้อวิชา 
 
1. การวางแผน การควบคุมการใช้งาน การซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล                             
ยานพาหนะ เครื่องมือกล อุปกรณ์ของงานด้านเครื่องกลและไฟฟ้า                                           จ�านวน 4 ชั่วโมง
2. การประเมินผล การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ของงานด้านช่างกลและไฟฟ้า                          จ�านวน 3 ชั่วโมง
                                                                                                      รวม  7  ชั่วโมง

คุณสมบัติ

1. ต�าแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส วิศวกรเครื่องกลช�านาญการพิเศษ และวิศวกร
ไฟฟ้าช�านาญการพิเศษ
2. สงักดัส�านกัเครือ่งจกัรกล ส�านกัพฒันาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่ ส�านกังานจดัรูปทีด่นิกลาง      กองพฒันาแหล่ง
น�้าขนาดกลาง และส�านักงานชลประทานที่ 1 -17
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านช่างกล
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 82,520 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  4,200 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx7ชั่วโมง) 4,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  3,920 บาท 

- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา (35บาทx50คนx2มื้อ)3,500 บาท

- วิทยากร (35บาทx2คนx2มื้อ) 140 บาท

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx2มื้อ) 280 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 8,400 บาท 

- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา(150บาทx50คนx1มื้อ)7,500 บาท 

- วิทยากร (150บาทx2คนx1มื้อ) 300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx1มื้อ) 600 บาท 

4. ค่าที่พัก 30,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา(1,200บาทx25หอ้งx1วนั) 30,000  บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 36,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (170บาทx50คน) 8,500 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน)5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  111,000 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 4,200 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx7ชั่วโมง 4,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  5,600 บาท 

- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา (50บาทx50คนx2มื้อ) 5,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx2คนx2มื้อ) 200 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx2มื้อ) 400 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 25,200 บาท

- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา (450บาทx50คนx1มื้อ) 22,500 บาท

- วิทยากร (450บาทx2คนx1มื้อ) 900 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx1มื้อ) 1,800 บาท 

4. ค่าที่พัก 40,000  บาท 

- ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา (1,600บาทx25หอ้งx1วนั)40,000  บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 36,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (170บาทx50คน) 8,500 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน)5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสัมมนา มีการประเมินผล 
1.1  จ�านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้
1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ  โดยการ
ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
1.3 ร้อยละของผู้เขา้ร่วมการสัมมนาผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการฝึก
ปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการสัมมนา
1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการสัมมนาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการสัมมนา โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการสัมมนา ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้าร่วมการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการสัมมนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.3 ติดตามประโยชน์ของการสัมมนาที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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สายงานจัดรูปที่ดิน
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับ
ข้าราชการกรมชลประทาน

(เฉพาะสายงานด้านจัดรูปที่ดิน)

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ส�าคัญของการจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน�้า

O1 (นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน) 

K1 (วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ) 

O2 (นายช่างชลประทานช�านาญงาน) 

K2 (วิศวกรชลประทานช�านาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ นิติกรช�านาญการ)

O3 (นายช่างชลประทานอาวุโส)

K3 (วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ นิติกรช�านาญการพิเศษ) 
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ล�าดับที่

1. โครงการฝ ึกอบรม หลักสูตร

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่

ส�าคัญของการจัดรูปที่ดินและ

การจัดระบบน�้า  

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินและการจัด

ระบบน�้า

2. กฎหมายและระเบียบส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัด

รูปที่ดิน

3. กลยุทธ์/เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายจัดรูปที่ดิน 

3 ช.ม.

3 ช.ม.

6 ช.ม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านจัดรูปที่ดิน)

ระดับ O1 (นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน) 
        K1 (วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ) 
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านจัดรูปที่ดิน ระดับปฏิบัติงาน(O1) ปฏิบัติการ(K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
LC11

1.โครงการฝกอบรม  หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ที่สำาคัญของการจัดรูปที่ดินและการจัดระบบนำ้า

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ในการนี ้เพือ่ให้เจ้าหน้าทีด้่านงานจดัรปูทีด่นิซึง่มคีวามจ�าเป็นต้องเรยีนรูแ้ละเข้าใจกฎหมายและระเบยีบ ข้อก�าหนด
ส�าคญัต่างๆทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิการเพือ่จะได้สามารถด�าเนนิการตามภารกจิได้ครบถ้วนและถกูต้อง เป็นตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนด
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ส�าคัญของ
การจดัรปูทีด่นิและการจัดระบบน�า้  เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบงัคบัส�าหรบัข้าราชการสายงานจดัรปูทีด่นิ ระดบัปฏบิตังิาน (O1)  
และปฏิบัติการ (K1) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดรูปท่ีดิน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านจัดรูปที่ดิน อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจความรู้พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย กฎหมาย ระเบียบและข้อก�าหนดที่ส�าคัญในการด้านการจัดรูปที่ดิน
และการจัดระบบน�้า

หัวข้อวิชา 
 
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน�้า                                          จ�านวน   3   ชั่วโมง
2. กฎหมายและระเบียบส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดิน                                           จ�านวน   3   ชั่วโมง
3. กลยุทธ์/เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายจัดรูปที่ดิน                                                      จ�านวน   6   ชั่วโมง
                                                                                                                   รวม    12  ชั่วโมง

คุณสมบัติ

1. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ นิติกร
ปฏิบัติการ
2. สังกัดส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
3. ผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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กรณีจัดสถานที่ราชการ  121,400  บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 14,400 บาท

- ภายใน(600บาทx1คนx6ชั่วโมง) 3,600 บาท

- ภายใน(600บาทx3คนx6ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  7,700 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx48คนx4มื้อ) 6,720 บาท

- วิทยากร(35บาทx4คนx4มื้อ) 560 บาท 

- เจ้าหน้าที่(35บาทx3คนx4มื้อ) 420 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 16,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150บาทx48คนx2ม้ือ) 14,400 บาท 

- วิทยากร(150บาทx4คนx2มื้อ) 1,200 บาท 

- เจ้าหน้าที่(150บาทx3คนx2มื้อ) 900 บาท 

4.ค่าที่พัก 41,600 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(1,600บาทx26ห้องx1วัน)  41,600 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 40,800 บาท  

-ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน(200บาทx48คน) 9,600บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx48คน) 14,400 บาท 

-ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx48คน) 9,600 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (150บาทx48คน) 7,200 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน 147,700 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 14,400บาท

- ภายใน(600บาทx1คนx 6ชั่วโมง) 3,600 บาท

- ภายใน(600บาทx3คนx6ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  11,000 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx48คนx4มื้อ) 9,600 บาท

- วิทยากร (50บาทx4คนx4มื้อ) 800 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx3คนx4มื้อ) 600 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 49,500 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx48คนx2ม้ือ) 43,200 บาท 

- วิทยากร (450บาทx4คนx2มื้อ) 3,600 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx3คนx2มื้อ) 2,700 บาท 

4.ค่าที่พัก 41,600 บาท 

- ผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม(1,600บาทx26หอ้งx1วัน)41,600 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 31,200 บาท  

-ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน(200บาทx48คน) 9,600 บาท

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx48คน) 4,800 บาท 

-ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx48คน) 9,600 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (150บาทx48คน) 7,200 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้
1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ
ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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สายงานธุรการ

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 143



หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับ
ข้าราชการกรมชลประทาน

(เฉพาะสายงานด้านธุรการ)

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสารบรรณของกรมชลประทาน

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการบริหารส�านักงาน

4. โครงการสัมมนา หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารส�านักงาน

O1( เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน )

K1 (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

O2 (เจ้าพนักงานธุรการระดับช�านาญงาน) 

K2 (นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ)

O3 (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)

K3 (นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ) 
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ล�าดับที่

1.

2.

โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรความ

รู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู ้ปฏิบัติ

งานด้านธุรการ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลกัสตูรการเสรมิสร้างสมรรถนะ

ด ้ า น ง า น ส า ร บ ร ร ณ ส� า ห รั บ

เ จ ้ า หน ้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด ้าน

สารบรรณของกรมชลประทาน

1. กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานสารบรรณ 

2. กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานบริหารบุคคล

3. กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานพัสดุและการเงิน

1. รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการ

2. หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี (บรรยายและฝึก

ปฏิบัติ)

3. แนวทางการปฏิบั ติงานในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

4. ทักษะการสรุปเรื่องเสนอผู้บริหาร

5. เทคนคิการจดรายงานการประชมุ (บรรยายและฝึก

ปฏิบัติ)

6. การด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บและท�าลาย

เอกสาร

7. แนวทางการปฏิบัติงานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

บรรยายและฝึกปฎิบัติ

   3 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

4.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

  3 ชม.

  3 ชม.

  3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านธุรการ)

ระดับ (O1) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
        (K1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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ล�าดับที่

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร เทคนิคการบริหาร

ส�านักงาน

1. การวางแผนและจัดระบบงานธุรการ

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

3. การบริหารจัดการประชุม

4. เทคนิคงานเลขานุการ

3 ช.ม.

3 ช.ม.

3 ช.ม.

3 ช.ม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านธุรการ)

ระดับ (O2) เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน
        (K2) นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ 
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ล�าดับที่

4. โครงการสมัมนา หลกัสตูรกลยทุธ์

การบริหารส�านักงาน

1. กลยุทธ์ในการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน

บริหารทั่วไป

2. เทคนิคในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงานของส�านักงาน

3. เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้และให้ค�าปรึกษา

ด้านงานธุรการ

2 ชม.

2 ชม.

2 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านธุรการ)

ระดับ (O3) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
        (K3) นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ
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จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน / รุ่น 176 คน  (ส�ารวจ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านธุรการ ระดับปฏิบัติงาน (O1) ปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
GS11

1. โครงการฝกอบรม หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ

หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
                งานธุรการเป็นงานที่มีความส�าคัญต่อองค์กรเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการประสานงาน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
เอกสาร ข้อมลู หลกัฐานส�าคญัขององค์กรซึง่ใช้ในการติดต่อกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
องค์กร การปฏบิตังิานธรุการและงานสารบรรณจงึเกีย่วข้องกบั การรับ - การส่งเอกสาร การจดัเกบ็เอกสาร การจดัท�าเอกสาร 
และการจัดการงานในส�านักงาน งานบริหารบุคคล งานพัสดุและการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์กรเป็นไปอย่างสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพ ประกอบกบัในปัจจบัุนมกีฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องมกีารปรับปรงุ
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ซ่ึงผูป้ฏบิตังิานจ�าเป็นต้องทนัต่อเหตกุารณ์ รวมถงึแนวทางปฏบิตัต่ิาง ๆ ทีก่รมชลประทานได้ก�าหนดขึ้น                    
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านธุรการ 
ต�าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (O1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (K1) เพื่อให้ผู้
ปฏิบัติงานด้านธุรการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติส�าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติด้านงานสารบรรณ งานบริหารบุคคลงาน
พัสดุ และงานการเงิน
2. สามารถน�าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานด้านธุรการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. สรา้งความเขา้ใจทีช่ดัเจน ถกูตอ้ง ตรงกนัของผูป้ฏิบติังานดา้นธุรการ ซึง่จะน�าไปสูก่ารปฏิบตังิานทีเ่ปน็มาตรฐานเดยีวกนั

หัวข้อวิชา 
 
1. กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ                                        จ�านวน     3 ชั่วโมง
2. กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล                                    จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
3. กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุและการเงิน                               จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
                                                                                                                      รวม       6 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม

3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 48,200 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  3,600 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx6ชั่วโมง)  3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,850 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx2มื้อ) 3,500 บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx2มื้อ) 70 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx2มื้อ) 280 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  8,250 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx1มื้อ) 7,500 บาท 

- วิทยากร (150บาทx1คนx1มื้อ) 150 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx1มื้อ) 600 บาท

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  32,500 บาท 

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  66,350 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  3,600 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx6ชั่วโมง)  3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx2มื้อ) 5,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx1คนx2มื้อ) 100 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx2มื้อ) 400 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  24,750 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx1มื้อ) 22,500 บาท 

- วิทยากร (450บาทx1คนx1มื้อ) 450 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx1มื้อ) 1,800 บาท

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  32,500 บาท 

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5  ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน 
  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านธุรการ ระดับปฏิบัติงาน (O1) ปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
GS12

2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริม
สร้างสมรรถนะด้านงานสารบรรณสำาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน

หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบรหิารทรพัยากรบคุคลในฐานะหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบในดา้นการพฒันาบคุลากรของกรมใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ประสบการณแ์ละทศันคตทิีด่ใีนการปฏบิตังิาน สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อยา่งถกูตอ้งตรงตามหลกัวชิาการ โดยตอ้งด�าเนินการให้
ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกที่ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตร ภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน 
จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับช�านาญการและช�านาญงาน 3) 
ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  การด�าเนินงานสารบรรณของกรมชลประทาน ยึดถือวิธีปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 รวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 
2556 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 รวมทั้งหนังสือส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว2019 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เรื่อง รูป
แบบการพมิพห์นังสอืราชการภาษาไทยดว้ยโปรแกรมการพมิพใ์นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และไดจั้ดท�าคูมื่อปฏิบตังิานดา้นสารบรรณ
ของ  กรมชลประทาน และคู่มือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทานไว้แล้ว โดยมีการเผยแพร่และประชุมชี้แจงซัก
ซ้อมความเข้าใจการใช้คู่มือ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การบริหารงานเอกสารของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสนับสนุนการบริหารงานราชการตามภารกิจหลักได้เป็นผลสัมฤทธิ์
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านงาน
สารบรรณส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการ
สายงานด้านธุรการ ต�าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (O1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (K1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเสริมสร้างสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบตัสิ�าหรบัผูป้ฏบิตังิานดา้นธรุการ เปน็หลกัสตูรมาตรฐานภาคบังคบัส�าหรบัขา้ราชการสายงานดา้นธรุการ ต�าแหนง่เจา้พนกังาน
ธุรการปฏิบัติงาน (O1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (K1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ในแนวทางการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน
2. เพิ่มพูนทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านสารบรรณแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
3. เสรมิสรา้งสมรรถนะด้านงานสารบรรณแกผู่ป้ฏบิตังิาน ซึง่จะชว่ยสนบัสนนุใหง้านตามภารกจิหลกัของกรมบรรลผุลส�าเรจ็
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หัวข้อวิชา 
 
1. รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการ
2. หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี (บรรยายฝึกปฏิบัติ)
3. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4. ทักษะการสรุปเรื่องเสนอผู้บริหาร
5. เทคนิคการจดรายงานการประชุม (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)
6. การด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บและท�าลายเอกสาร
7. แนวทางการปฏิบัติงานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ(บรรยายและฝึกปฏิบัติ)

จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
จ�านวน  4.5 ชั่วโมง
จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
จ�านวน  1.5 ชั่วโมง
จ�านวน     3 ชั่วโมง
จ�านวน     3 ชั่วโมง
จ�านวน     3 ชั่วโมง
รวม     18 ชั่วโมง
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 162,340 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  36,000 บาท

- บรรยาย  (600บาทx1คนx7.5ชั่วโมง) 4,500 บาท

- ฝึกปฏิบัติ (600บาทx5คนx10.5ชั่วโมง) 31,500 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,290 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx40คนx6มื้อ) 8,400 บาท

- วิทยากร (35บาทx5คนx6มื้อ) 1,050 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx6มื้อ) 840 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  22,050 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx40คนx3มื้อ) 18,000 บาท

- วิทยากร (150บาทx5คนx3มื้อ) 2,250 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx3มื้อ) 1,800 บาท                      

4. ค่าที่พัก 64,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx20หอ้งx2วนั)  64,000  บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 30,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx40คน) 6,000 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx40คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx40คน) 8,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx40คน) 4,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  210,850 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  36,000 บาท

- บรรยาย  (600บาทx1คนx7.5ชั่วโมง) 4,500 บาท

- ฝึกปฏิบัติ (600บาทx5คนx10.5ชั่วโมง) 31,500 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14,700 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx40คนx6มื้อ) 12,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx5คนx6มื้อ) 1,500 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx6มื้อ) 1,200 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน  66,150 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx3มื้อ) 54,000 บาท

- วิทยากร (450บาทx5คนx3มื้อ) 6,750 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx3มื้อ) 5,400 บาท            

4. ค่าที่พัก 64,000 บาท 

- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (1,600บาทx20ห้องx2วนั)  64,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 30,000 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx40คน) 6,000 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx40คน) 12,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx40คน) 8,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx40คน) 4,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่�ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด40 คน/รุ่น
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านธุรการ ระดับชํานาญงาน (O2) ชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

GS21
3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคนิคการบริหารสำานักงาน

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติท่ีดีในการปฏบิตังิาน สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างถกูต้องตรงตามหลักวชิาการ โดยต้อง
ด�าเนินการให้ครอบคลุมท้ังข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกที่ส�านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน โดยแบ่ง
เป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับช�านาญการและ
ช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารส�านักงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานของสายงานธุรการ และ
สายงานจัดการงานทั่วไป ซึ่งจะต้องก�ากับ แนะน�า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์และความช�านาญงานในด้านการบริหารงานทั่วไป หรืองานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติงาน การร่วม
วางแผนการท�างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน การมอบหมายงาน การเตรียมการประชุม จดบันทึกและจัดท�า
รายงานการประชมุ การรวบรวมข้อมลูสรุปความเหน็และจดัท�ารายงานเสนอผูบ้งัคับบญัชา การประสานการท�างานร่วมกนัและ
ให้ข้อคิดเห็นค�าแนะน�าแก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด�าเนินงาน รวมทั้งสามารถตอบ
ปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน ในความรับผิดชอบแก่บุคคลและหน่วยงานได้ ประกอบกับภายหลังการปฏิรูประบบ
ราชการ รัฐบาลมีนโยบายน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาระบบราชการ และการให้บริการประชาชนเพื่อให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ภายใต้การพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ได้มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบและวิธกีารท�างาน เกดิการบรหิารงาน
ส�านักงาน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการบริหาร
งบประมาณอเิลก็ทรอนกิส์ ระบบการบรหิารงานการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ผูป้ฏบิตังิานจ�าเป็นต้องเรยีนรูใ้ห้ทนั
ต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ปรับปรุงการท�างานให้สอดคล้องกับการบริหารราชการในปัจจุบัน
 ส�านักบริหารทรัพยากรบคุคล จงึได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิาร หลกัสตูรเทคนคิการบรหิารส�านกังาน เป็น
หลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านธุรการ ต�าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน (O2) นักจัดการ
งานท่ัวไปช�านาญการ  นักทรพัยากรบคุคลช�านาญการ (K2) เพือ่ให้ผูป้ฏบัิตงิานด้านธรุการได้เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ และเทคนคิ 
อนัจ�าเป็นต่อการปฏบิตังิานการบรหิารส�านกังาน สามารถวเิคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมท้ัง น�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับหน้าที่ ความรับผิดชอบและภารกิจในการบริหารราชการที่สูงขึ้น
2. เพิม่พนูความรู ้ความเข้าใจ และพฒันาทกัษะเกีย่วกับการวางแผนและจดัระบบงานธรุการและการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงาน
3. สามารถน�าองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิคและกรณีศึกษาต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประชุม และ
งานเลขานุการให้เกิดประสิทธิภาพ
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการปฏบัิตงิานและสามารถแก้ไขปัญหา ในการบรหิารส�านกังานโดยใช้หลกัวชิาและ องค์ความ
รู้ที่ได้รับได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อวิชา 
 
1. การวางแผนและจัดระบบงานธุรการ    จ�านวน  3 ชั่วโมง
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน    จ�านวน  3 ชั่วโมง
3. การบริหารจัดการประชุม    จ�านวน  3 ชั่วโมง
4. เทคนิคงานเลขานุการ    จ�านวน  3 ชั่วโมง
        รวม 12 ชั่วโมง
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 120,700 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 24,000 บาท
- ภายนอก (2,000บาทx1คนx12ชั่วโมง) 24,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,700 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx4มื้อ) 7,000บาท
- วิทยากร (35บาทx1คนx4มื้อ) 140 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx4มื้อ) 560 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  16,500 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx2มื้อ) 15,000 บาท
- วิทยากร (150บาทx1คนx2มื้อ) 300 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx2มื้อ) 1,200 บาท
4. ค่าที่พัก 40,000 บาท
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx25ห้องx1วนั)   40,000  บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 32,500 บาท 
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  161,800 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 24,000 บาท
- ภายนอก (2,00บาทx1คนx12ชั่วโมง) 24,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,000 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx4มื้อ) 10,000 บาท
- วิทยากร (50บาทx1คนx4มื้อ) 200 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx4มื้อ) 800 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  49,500 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx2มื้อ) 45,000 บาท
- วิทยากร (450บาทx1คนx2มื้อ) 900 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx2มื้อ) 3,600 บาท
4. ค่าที่พัก 44,800 บาท
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx1วนั)   40,000  บาท
- วิทยากร (1,600บาทx1ห้องx1วัน) 1,600 บาท
- เจ้าหน้าที่ (1,600บาทx2ห้องx1วัน) 3,200 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ32,500 บาท 
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ
ทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการฝึก
ปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3-6 เดือน มีการติดตามผล 
3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน 
 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ  นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ 
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน/รุ่น
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านธุรการ ระดับอาวุโส (O3) ชํานาญการพ�เศษ (K3)

ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

GS31
4. โครงการสัมมนา
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารสำานักงาน

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติท่ีดีในการปฏบิตังิาน สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างถกูต้องตรงตามหลักวชิาการ โดยต้อง
ด�าเนินการให้ครอบคลุมท้ังข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกที่ส�านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน โดยแบ่ง
เป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับช�านาญการและ
ช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การบริหารราชการในปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการท�างานเพ่ือยกระดับขีดความสามารถและ
มาตรฐานการท�างาน ของหน่วยงานราชการให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน อันเป็นทีม่าของการน�าเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืผลักดันการพัฒนาระบบราชการ 
ท�าให้เกิดกระบวนการส�าคัญหลายประการ ท้ังในการบริหารและการด�าเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลในการท�างาน ดงัเช่น กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ ทีม่กีารจดัท�ายทุธศาสตร์ การจดัท�าแผนปฏบิตักิารและการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน ในทุกระดับจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ส�าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งจะต้องก�ากับ แนะน�า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความช�านาญสงูมากในด้านการบรหิารจดัการภายในส�านกังาน หรอืการบรหิารราชการทัว่ไป 
จึงต้องเรียนรู้ เทคนิค และกลยุทธ์ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชา
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการสัมมนา หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารส�านักงาน เป็นหลักสูตร
มาตรฐานภาคบงัคบัส�าหรบัข้าราชการสายงานด้านธุรการ ต�าแหน่งเจ้าพนกังานธุรการอาวุโส (O3) นกัจดัการงานทัว่ไปช�านาญการ
พิเศษ นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ (K3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านธุรการเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถที่จ�าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในการบริหารส�านักงาน ไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น�า  
ที่ดี ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
1. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับหน้าที่ ความรับผิดชอบและภารกิจในการบริหารราชการที่สูงขึ้น
2. สามารถน�าความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงระบบงานบริหารทั่วไป ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคและกลยุทธ์การจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส�านักงาน
4. สามารถน�าองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคเกี่ยวกับการสอนงาน การให้ค�าปรึกษาแนะน�าและการถ่ายทอดความรู้
ด้านงานธุรการ เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และรักษาองค์ความรู้ไว้ในองค์กรอย่างยั่งยืน

หัวข้อวิชา 
 
1. กลยุทธ์ในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานบริหารทั่วไป     จ�านวน  2 ชั่วโมง
2. เทคนิคในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส�านักงาน     จ�านวน  2 ชั่วโมง
3. เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้และให้ค�าปรึกษาด้านงานธุรการ     จ�านวน  2 ชั่วโมง
         รวม  6 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 39,200 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 12,000 บาท

- ภายนอก (2,000บาทx1คนx6ชั่วโมง) 12,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,450 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx30คนx2มื้อ) 2,100 บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx2มื้อ) 70 บาท

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx2มื้อ) 280 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  5,250 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx30คนx1มื้อ) 4,500 บาท 

- วิทยากร (150บาทx1คนx1มื้อ) 150 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx1มื้อ) 600 บาท

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  19,500 บาท 

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx30คน) 4,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx30คน) 9,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx30คน) 3,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx30คน) 3,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  59,750 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 12,000 บาท

- ภายนอก (2,000บาทx1คนx6ชั่วโมง)  12,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx30คนx2มื้อ) 3,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx1คนx2มื้อ) 100 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx2มื้อ) 400 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  24,750 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx1ม้ือ)22,500 บาท 

- วิทยากร (450บาทx1คนx1มื้อ) 450 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx1มื้อ) 1,800 บาท

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 19,500 บาท 

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx30คน) 4,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx30คน) 9,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx30คน) 3,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx30คน) 3,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
     1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม     
    1.3 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
     1.4 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน/รุ่น 521 คน  (ส�ารวจ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
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สายงานบริหารบุคคล
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการ
กรมชลประทาน

(เฉพาะสายงานด้านการบริหารบุคคล)

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานบุคคล
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมการบริหารงานบุคคลของกรมชลประทาน

3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

O1 (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) 

K1 (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

O2 (เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน)

K2 (นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ)

O3 (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)

K3 (นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ  นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ) 
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ล�าดับที่

1.

2.

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

ความรู้เบือ้งตน้ในการบรหิารงาน

บุคคล

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโปรแกรม

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ข อ ง

กรมชลประทาน

1. พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

2. พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2554 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม

3. แนวทางปฏิบตัดิา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลของ

กรมชลประทาน

1. Word/ Excel/ Power point

2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)

3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+)

4. โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ (SPSS)

5. ระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

งานบุคคล

6 ชม.

3 ชม.

9 ชม.

   6 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะด้านการบริหารบุคคล)

ระดับ (O1) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
        (K1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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ล�าดับที่

3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ

บริหารด้านทรัพยากรบุคคล 

(Human Resource Manage-

ment)

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ ์

2. การวเิคราะห์อตัราก�าลงัและการวางแผนก�าลงัคน 

3. การสรรหา เลือกสรร และการรักษาคนดีคนเก่ง 

4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Management System) 

5. เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career 

Path)  

6. การบริหารก�าลังคนคุณภาพ (Talent Management) 

7. ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)

8. การจัดท�าฐานข้อมูล/ทะเบียนประวัติ (DPIS)

9. การฝึกอบรมและการวางแผนพัฒนารายบุคคล

10. การจัดการความรู้ในองค์การ

11. สวัสดิการ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่าง

ชีวิตกับการท�างาน

12. เทคนิคการสื่อสาร

13. การประเมินบุคคลและผลงาน

14. ความรู้ที่เกี่ยวกับบ�าเหน็จ บ�านาญ และ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

15. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดท�า

ตัวชี้วัด

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะด้านการบริหารบุคคล)

ระดับ (O2) เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน 
        (K2) นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ 
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ล�าดับที่

4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

บุคคล

1. การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. การวางแผนเสรมิสรา้งความผาสุกและความผูกพนั

ของบุคลากร

4. เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง

5. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

และการควบคุมภายในด้วยการบริหารทรัพยากร

บุคคล

6. การพัฒนาภาวะผู้น�า 

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะด้านการบริหารบุคคล)

ระดับ (O3) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
        (K3) นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ 
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านการบร�หารบุคคล ระดับปฏิบัติงาน (O1) ปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
HR11

1. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานบุคคล

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการคน ซึ่งถือเป็นทุน เป็นทรัพยากร
ที่ส�าคัญและมีค่าขององค์กร เป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโต จึงต้องมีการบริหารจัดการ “คน” อย่าง
พถิพีถินัทกุขัน้ตอนนบัตัง้แต่การสรรหา พฒันาและรกัษาไว้เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ดงันัน้ผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลจ�าเป็นต้องมคีวามรู ้ความสามารถ และมีการบริหารจดัการในลักษณะมืออาชพี เพื่อตอบสนองต่อภารกิจที่
ยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้ความรู้ทางเทคนิควิชาการมากขึ้น สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมืออาชีพและมีการรับรอง
มาตรฐานที่เป็นสากล 
 ส�านักบริหารทรพัยากรบคุคล จงึได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลกัสตูรความรูเ้บือ้งต้นในการบรหิารงานบคุคล เป็น
หลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านการบริหารบุคคล ต�าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (O1) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (K1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทาน
ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจ พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พรบ. บริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน 
2. สามารถน�าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างความเข้าใจทีช่ดัเจน ถกูต้อง ตรงกนัของผู้ปฏิบติังานด้านบรหิารงานบุคคลซึง่จะน�าไปสู่การปฏบิติังานท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

หัวข้อวิชา 
 
1. พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทาน

จ�านวน  6  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  9  ชั่วโมง
รวม  18 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 175,400 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  21,600 บาท

- ภายนอก (1,200บาทx1คนx18ชั่วโมง) 21,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  11,550 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx6มื้อ) 10,500 บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx6มื้อ) 210 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx6มื้อ) 840 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  24,750 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx3มื้อ) 22,500 บาท

- วิทยากร (150บาทx1คนx3มื้อ) 450 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx3มื้อ) 1,800 บาท 

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx2วนั) 80,000  บาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 37,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx50คน) 10,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  239,450 บาท

1.  ค่าสมนาคุณวิทยากร  21,600 บาท

- ภายนอก (1,200บาทx1คนx18ชั่วโมง) 21,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  16,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx6มื้อ) 15,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx1คนx6มื้อ) 300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx6มื้อ) 1,200 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  74,250 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx3มื้อ) 67,500 บาท

- วิทยากร (450บาทx1คนx3มื้อ) 1,350 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx3มื้อ) 5,400 บาท 

4. ค่าที่พัก 89,600 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx2วนั) 80,000 บาท 

- วิทยากร (1,600บาทx1ห้องx2วัน) 3,200บาท

- เจ้าหน้าที่ (1,600บาทx2ห้องx2วัน) 6,400บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 37,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx50คน) 10,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
          โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
          ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
    1.5  ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
     3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
     3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
     3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธิผลการปฏบัิติงาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านการบร�หารบุคคล ระดับปฏิบัติงาน (O1) ปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
HR12

2. โครงการฝกอบรม หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โปรแกรมการบริหารงานบุคคล   ของกรมชลประทาน

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในด้านการพฒันาบคุลากรของกรมให้มคีวามรู ้ความ
เข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดยต้อง
ด�าเนนิการใหค้รอบคลมุทัง้ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ�า และพนกังานราชการ ขา้ราชการเปน็บคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกับรหิาร
ทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน โดย
แบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับช�านาญ
การและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะ
สมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ปจัจุบนัน้ีเปน็ทีย่อมรบัเปน็อยา่งดแีลว้ว่าคอมพวิเตอรไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทส�าคญัในชวีติประจ�าวนัของคนทัว่ไป เปรียบ
ไดว้า่เปน็ปจัจยัหนึง่ทีจ่�าเปน็ในการด�าเนนิงานในทกุ ๆ  ดา้น โดยมกีารพฒันาใหท้นัสมยัเหมาะสมกบัการใชง้านอยา่งตอ่เนือ่ง 
หนว่ยงานตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเปน็ภาครฐัหรอืเอกชนไดใ้หค้วามส�าคญัในการน�าคอมพวิเตอรม์าใช้ในการปฏบิตังิาน เพือ่เปน็การ
แบ่งเบาภาระการท�างานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ความยุ่งยากในการค�านวณ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล 
และยังช่วยให้การน�าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ได้รับความสนใจจากผู้ฟังเพิ่มมากข้ึน ซึ่งในปัจจุบันน้ีนับเป็นโลกแห่งการส่ือสารที่
ไร้พรมแดน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศช้ันสูงกันอย่างกว้างขวาง ในการติดต่อส่ือสารและสืบค้นข้อมูลข่าวสารซึ่งกัน
และกนัตลอดเวลา อกีทัง้ยงัน�าระบบสารสนเทศทรพัยากรบคุคลมาใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการวางแผนและการบรหิารทรพัยากร
บุคคลอีกด้วย
 ส�านักบรหิารทรพัยากรบคุคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝกึอบรม หลกัสตูรความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกับโปรแกรมการบรหิาร
งานบุคคลของกรมชลประทาน เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านการบริหารบุคคล ต�าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (O1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (K1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ดา้นการบริหารบคุคลไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ และมทีกัษะประสบการณใ์นการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารงานบุคคล อนัจะ
เกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของกรมชลประทาน
2. สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อวิชา 
 
1. Word/Excel/Power point
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(DPIS)
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (EPP+)
4. โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ (SPSS)
5. ระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล

จ�านวน    6  ชั่วโมง
จ�านวน  1.5  ชั่วโมง
จ�านวน  1.5  ชั่วโมง
จ�านวน  1.5  ชั่วโมง
จ�านวน  1.5  ชั่วโมง
รวม      12 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2.  สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 103,900 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  7,200 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx12ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  7,700 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx4มื้อ) 7,000บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx4มื้อ) 140 บาท

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx4มื้อ) 560 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  16,500 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx2มื้อ) 15,000บาท 

- วิทยากร (150บาทx1คนx2มื้อ) 300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx2มื้อ) 1,200 บาท

4. ค่าที่พัก 40,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx1วนั) 40,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  145,000 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  7,200 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx12ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  11,000 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx4มื้อ)10,000บาท

- วิทยากร (50บาทx1คนx4มื้อ) 200 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx4มื้อ) 800 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  49,500 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx2มื้อ) 45,000 บาท

- วิทยากร (450บาทx1คนx2มื้อ) 900 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx2มื้อ) 3,600 บาท 

4. ค่าที่พัก 44,800 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx1วนั) 40,000บาท

- วิทยากร (1,600บาทx1ห้องx1วัน) 1,600บาท

- เจ้าหน้าที่ (1,600บาทx2ห้องx1วัน) 3,200บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่�ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ
ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม     
1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5  ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านการบร�หารบุคคล ระดับชํานาญงาน (O2) ชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
HR21

3. โครงการฝกอบรม หลักสูตรการบริหารด้านทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Management)

หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 การประกาศใช้พระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 มผีลท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในระบบราชการ ทั้งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปรับเปลี่ยนบทบาทของนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น 
Strategic Partner, Change Agent, Expert และ Employee Champion ผู้ปฏบิติังานด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลจ�าเป็น
ต้องมีการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็นในการบริหารงานในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากร
บคุคลขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมขององค์กรทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ให้เป็นบคุลากรท่ีมสีมรรถนะและทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือภารกิจท่ีส�าคัญของ
องค์กร ก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ 
                  ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management) เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านการบริหารบุคคล ต�าแหน่ง
เจ้าพนกังานธุรการช�านาญงาน (O2) นักจัดการงานทัว่ไปช�านาญการ นกัทรพัยากรบคุคลช�านาญการ (K2) เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิาน
ด้านการบรหิารบคุคลได้รบัความรู ้ความเข้าใจ และมทีกัษะประสบการณ์ในการปฏบิตังิานด้านการบรหิารงานบคุคล อนัจะ
เกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. สามารถน�าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. สร้างความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้อง ตรงกันของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะน�าไปสู่การปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

หัวข้อวิชา 
 
1. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
2. การวิเคราะห์อัตราก�าลังและการวางแผนก�าลังคน
3. การสรรหา เลือกสรร และการรักษาคนดีคนเก่ง
4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
5. เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path)
6. การบริหารก�าลังคนคุณภาพ (Talent Management)
7. ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
8. การจัดท�าฐานข้อมูล/ทะเบียนประวัติ (DPIS)

จ�านวน     3  ชั่วโมง
จ�านวน     3  ชั่วโมง
จ�านวน     3  ชั่วโมง
จ�านวน     3  ชั่วโมง
จ�านวน     3  ชั่วโมง
จ�านวน  1.5  ชั่วโมง
จ�านวน  1.5  ชั่วโมง
จ�านวน    3   ชั่วโมง
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จ�านวน     3  ชั่วโมง 

จ�านวน     3  ชั่วโมง

จ�านวน     3  ชั่วโมง

จ�านวน     3  ชั่วโมง

จ�านวน     3  ชั่วโมง

จ�านวน     3  ชั่วโมง

จ�านวน     3  ชั่วโมง

รวม      42 ชั่วโมง

9. การฝึกอบรมและการวางแผนพัฒนารายบุคคล 

10. การจัดการความรู้ในองค์กร                                                                          

11. สวัสดิการ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน                             

12. เทคนิคการสื่อสาร                                                                                     

13. การประเมนิบุคคลและผลงาน                                                                       

14. ความรู้ที่เกี่ยวกับบ�าเหน็จ บ�านาญ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                  

15. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดท�าตัวชี้วัด

กรณีจัดสถานที่ราชการ 392,400 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  25,200 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx42ชั่วโมง) 25,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  26,950 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx14มื้อ) 24,500 บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx14มื้อ) 490 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx14มื้อ) 1,960 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  57,750 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx7มื้อ) 52,500 บาท

- วิทยากร (150บาทx1คนx7มื้อ) 1,050 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx7มื้อ) 4,200 บาท 

4. ค่าที่พัก 240,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รับการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx6วนั) 240,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 42,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  548,250 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  25,200 บาท

 - ภายใน (600บาทx1คนx42ชั่วโมง) 25,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  38,500 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (50บาทx50คนx14มือ้)  35,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx1คนx14มื้อ) 700 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx14มื้อ) 2,800 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  173,250 บาท

- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (450บาทx50คนx7มือ้) 157,500 บาท

- วิทยากร (450บาทx1คนx7มื้อ) 3,150 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx7มื้อ) 12,600 บาท 

4. ค่าที่พัก 268,800 บาท 

- ผูเ้ขา้รับการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx6วนั) 240,000 บาท

- วิทยากร (1,600บาทx1ห้องx6วัน) 9,600 บาท

- เจ้าหน้าที่ (1,600บาทx2ห้องx6วัน)  19,200 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 42,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

คุณสมบัติ
1. ผู้ด�ารงต�าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ 
2. เป็นข้าราชการสังกัด ทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 

    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 

    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 

          โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 

    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

          ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

    1.5  ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม

3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 

     3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

     3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

     3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการ

        ของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านการบร�หารบุคคล ระดับอาวุโส (O3) ชํานาญการพ�เศษ (K3)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
HR31

4. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 นกัทรพัยากรบคุคลและผูป้ฏบิตังิานด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล ถอืเป็นผูท้ีมี่บทบาทส�าคัญในการดแูลบคุลากร
ภายในองค์กร จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  ที่จ�าเป็นในการบริหารงานในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ให้เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะและ
ทศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร ตลอดจนขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน เพือ่เป็นกลไกในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์หรอืภารกจิทีส่�าคญั
ขององค์กร ก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็น
หลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านการบริหารบุคคล ต�าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (O3) 
นักจดัการงานทัว่ไปช�านาญการพเิศษ นกัทรพัยากรบคุคลช�านาญการพเิศษ (K3)  เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานด้านการบรหิารบคุคล
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. สามารถน�าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. สร้างความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้อง ตรงกันของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะน�าไปสู่การปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

หัวข้อวิชา 
 
1. การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. การวางแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
4. เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
5. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน               
ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. การพัฒนาภาวะผู้น�า

จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
รวม  18  ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ 
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 164,600 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  11,550 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx6มื้อ) 10,500 บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx6มื้อ) 210 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx6มื้อ) 840 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  24,750 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx3มื้อ) 22,500 บาท

- วิทยากร (150บาทx1คนx3มื้อ) 450 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx3มื้อ) 1,800 บาท 

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx2วนั) 80,000บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 37,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx50คน) 10,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  228,650 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  10,800 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  16,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx6มื้อ) 15,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx1คนx6มื้อ) 300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx6มื้อ) 1,200 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  74,250 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx3มื้อ) 67,500 บาท

- วิทยากร (450บาทx1คนx3มื้อ) 1,350 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx3มื้อ) 5,400 บาท 

4. ค่าที่พัก 89,600 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx2วัน) 80,000 บาท

- วิทยากร (1,600บาทx1ห้องx2วัน) 3,200 บาท

- เจ้าหน้าที่ (1,600บาทx2ห้องx2วัน) 6,400 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  37,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx50คน) 10,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
    1.1 จ�านวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมจรงิ ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการทีก่�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมนิในระดบัด ีโดยมเีกณฑ์การประเมนิความรู ้ความเข้าใจ โดยการทดสอบ
ก่อน-หลงัการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
    1.3 ร้อยละของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมนิในระดบัด ีโดยมเีกณฑ์การประเมินพฤตกิรรมการเรยีนรู ้ของผูเ้ข้ารบั
การฝึกอบรม     
    1.4 ประเมนิผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏบิตังิาน
    1.5  ประเมนิความคุม้ค่าด้านการประหยดัค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรยีบเทยีบกบังบประมาณท่ีได้รบัจดัสรร  
2. ประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลงัการเสร็จสิน้การฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มกีารตดิตามผล 
     3.1 ตดิตามผลการน�าความรูข้องผู้เข้ารบัการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน
     3.2 ตดิตามการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ
     3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธิผลการปฏบัิติงาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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สายงานพัสดุ
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการ
กรมชลประทาน

(เฉพาะสายงานด้านพัสดุ)

1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการพัสดุ
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรหลักการบริหารสินทรัพย์และการควบคุมพัสดุ

4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสัญญา

6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการบริหารสัญญา

O1 (เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน) 

K1 (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

O2 (เจ้าพนักงานพัสดุช�านาญงาน)

K2 (นักวิชาการพัสดุช�านาญการ)

O3 (เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส)

K3 (นักวิชาการพัสดุช�านาญการพิเศษ)
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ล�าดับที่

1.

2.

3.

โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรความ

รู ้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการ

พัสดุ

โครงการฝ ึกอบรม หลักสูตร

มาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรหลัก

ก า ร บ ริ ห า ร สิ น ท รั พ ย ์ แ ล ะ

การควบคุมพัสดุ

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ

2. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการเงินการคลังและ

งบประมาณที่มีความสัมพันธ์กับงานพัสดุ

3. ค�าสั่งกรมชลประทานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

4. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านพัสดุควรรู้

5. ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

1. ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี

2. ขั้นตอนและกระบวนการบริหารสัญญา 

3. การด�าเนนิการในระบบการจดัซ้ือจดัจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

1. ขั้นตอนการควบคุมและจ�าหน่ายพัสดุ

2. การบริหารสินทรัพย์

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

6 ชม.

6 ชม.

6 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านพัสดุ)

ระดับ (O1) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
        (K1) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
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ล�าดับที่

4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพ่ิม

สมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านพัสดุ

1. การจัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

    1.1  การจัดเตรียมเอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง                                                    

    1.2  การจดัเตรียมเอกสารด้านงานจา้งก่อสร้าง                                                     

2. เทคนิคและการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

แต่ละวิธี

    2.1  การพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนอราคา                                                         

    2.2  การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาการเสนอ

ราคา                                             

    2.3  เทคนิคการด�าเนินการในระบบการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)        

3. เทคนิคการควบคุมและจ�าหน่ายพัสดุ

     3.1  กระบวนการจ�าหน่ายพัสดุแต่ละวิธี                                                              

    3.2  กระบวนการควบคุมงานด้านบัญชี

และคลังพัสดุ                                                   

3 ชม.

3 ชม.

2 ชม.

1 ชม.

3 ชม.

6 ชม.

6 ชม. 

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านพัสดุ)

ระดับ (O2) เจ้าพนักงานพัสดุชำานาญงาน 
 (K2) นักวิชาการพัสดุชำานาญการ
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ล�าดับที่

5. โครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

เพิม่ประสิทธภิาพดา้นการบรหิาร

สัญญา

1. เทคนิคการบริหารสัญญาซื้อและงานจ้างท่ีมิใช่

งานจ้างก่อสร้าง

    1.1 เทคนิคการจัดท�าสัญญาหรือข้อตกลง 

 1.2 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือ

ข้อตกลง

    1.3 การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลา

    1.4 การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง

    1.5 การลงโทษผู้ทิ้งงาน

2. กระบวนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

    2.1 กระบวนการท�าสัญญาจ้างก่อสร้าง

    2.2 กระบวนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

  2.3 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง

ก่อสร้าง

    2.4 การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลา

    2.5 การบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง

    2.6 การลงโทษผู้ทิ้งงาน

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

2 ชม.

6 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านพัสดุ)

ระดับ (O2) เจ้าพนักงานพัสดุชำานาญงาน 
(K2) นักวิชาการพัสดุชำานาญการ
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ล�าดับที่

6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติ

การ หลักสูตรเทคนิคการบริหาร

สัญญา

1. หลักการบริหารสัญญา

2. วิเคราะห์กรณีศึกษาสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง

ที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง

3. วิเคราะห์กรณีศึกษาสัญญาจ้างก่อสร้าง

4. กรณีศึกษาคดีทางปกครอง

3 ชม.

6 ชม.

6 ชม.

3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านพัสดุ)

ระดับ (O3) เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
(K3) นักวิชาการพัสดุชำานาญการพิเศษ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน (O1) ปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
PR11

1. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการพัสดุ

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
                 การด�าเนินงานด้านพัสดุของทางราชการก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุม ก�ากับ ดูแล ให้การปฏิบัติ
งานด้านพัสดุถูกต้องตามระเบียบ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ซึ่งต้องด�าเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่
เกีย่วข้องในแต่ละข้ันตอนให้ผูป้ฏบิตังิานด้านพสัดเุป็นผูร้บัผดิชอบ เช่น เจ้าหน้าทีพ่สัด ุหวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัด ุคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ  ท�าหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ หลักการ กฎระเบียบการพัสดุ 
เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด อันจะน�าไปสู่การร้องเรียนหรือรับผิดทางละเมิด  
                ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้าน การบริหาร
พัสดุ เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านพัสดุ ต�าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (O1) 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (K1) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบด้านการพัสดุ 
อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารงานพัสดุ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลังและ
งบประมาณ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
2. สามารถน�าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อวิชา 
 
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. ความรูเ้กีย่วกบักฎ ระเบยีบการเงนิการคลงัและงบประมาณทีม่คีวามสมัพนัธ์กบังานพสัดุ
3. ค�าสั่งกรมชลประทานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
4. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุควรรู้
5. ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

จ�านวน   3  ชั่วโมง
จ�านวน   3  ชั่วโมง
จ�านวน   3  ชั่วโมง
จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
จ�านวน 1.5 ชั่วโมง
รวม    12 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 103,900 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  7,200 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx12ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,700 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx4มื้อ) 7,000 บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx4มื้อ) 140 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx4มื้อ) 560 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  16,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150บาทx50คนx2มื้อ)15,000 บาท 

- วิทยากร (150บาทx1คนx2มื้อ)300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx2มื้อ)1,200 บาท 

4. ค่าที่พัก 40,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx1วนั) 40,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  145,000 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  7,200 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx12ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,000 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(50บาทx50คนx4มื้อ)10,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx1คนx.4มื้อ) 200 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx4มื้อ) .800 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  49,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx2ม้ือ)45,000 บาท 

- วิทยากร (450บาทx1คนx2มื้อ)900 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx2มื้อ)3,600 บาท 

4. ค่าที่พัก 44,800 บาท 

- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx1วนั) 40,000  บาท 

-วิทยากร((1,600บาทx1ห้องx1วัน) 1,600 บาท

- เจ้าหน้าที่ (1600บาทx2ห้องx1วัน)3,200 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม มีการประเมินผล 
    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
          โดยการทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
          ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
    1.5  ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
     3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
     3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
     3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของหน่วย
งาน 

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน (O1) ปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
PR12

2. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตรมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
                การด�าเนินการและการบริหารงานด้านการพัสดุในปัจจุบัน เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจงานด้านต่าง ๆ 
ของทางราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ ทุกกระบวนงาน ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา  การด�าเนินการ
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ จ�าเป็นที่
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด�าเนินการด้านพัสดุ การเบิกจ่าย ตลอดจนการน�าความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติ
งานได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐานตามแนวทางกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้  
                ส�านักบรหิารทรพัยากรบคุคล จงึได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลกัสตูรมาตรฐานผูป้ฏิบัติงานด้านพสัด ุเป็นหลกัสตูร
มาตรฐานภาคบงัคบัส�าหรบัข้าราชการสายงานพสัด ุเจ้าพนกังานพสัดปุฏบิตังิาน (O1) นกัวชิาการพสัดปุฏบิติัการ (K1) โดย
ให้ผูป้ฏิบัตงิานด้านพสัด ุได้รบัความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานผูป้ฏบิตังิานด้านพสัด ุอนัจะเกดิประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ได้รบัความรูค้วามเข้าใจในกระบวนงานขัน้ตอนและกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง การบรหิารสญัญา การด�าเนนิการในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
2. สามารถน�าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อวิชา 
 
1. ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี
2. ขั้นตอนและกระบวนการบริหารสัญญา
3. การด�าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

จ�านวน  3 ชั่วโมง
จ�านวน  3 ชั่วโมง
จ�านวน  6 ชั่วโมง
รวม  12 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
2. เป็นข้าราชการสังกัด ทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 103,900 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  7,200 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx12ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  7,700 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx4มื้อ) 7,000 บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx4มื้อ) 140 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx4มื้อ) 560 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 16,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150บาทx50คนx2มื้อ)15,000 บาท 

- วิทยากร (150บาทx1คนx2มื้อ)300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx2มื้อ)1,200 บาท 

4. ค่าที่พัก 40,000 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx1วัน) 40,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  145,000 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx12ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11000 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(50บาทx50คนx4มื้อ)10,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx1คนx4.มื้อ) 200 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx4มื้อ) 800 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 49,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx2ม้ือ)45,000 บาท 

- วิทยากร (450บาทx1คนx2มื้อ)900 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx2มื้อ)3,600 บาท 

4. ค่าที่พัก 44,800 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx1วัน) 40,000 บาท

- วิทยากร (1,600บาทx1ห้องx1วัน)1,600 บาท

-เจ้าหน้าที่ (1,600บาทx2ห้องx1วัน)3,200 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ
ทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม     
    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
     1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
    3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิติังาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน 
    

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน (O1) ปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
PR13

3. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรหลักการบริหารสินทรัพย์และการควบคุมพัสดุ   

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
                   ในการด�าเนินงานด้านพัสดุของทางราชการก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการควบคุม ก�ากับ ดูแล ให้การ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุถูกต้องตามระเบียบ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งต้องด�าเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ  มติคณะ
รฐัมนตรีทีเ่กีย่วข้องในแต่ละข้ันตอนให้ผูป้ฏบิตังิานด้านพสัดเุป็นผูร้บัผดิชอบ เช่น เจ้าหน้าทีพั่สด ุหวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัด ุคณะ
กรรมการชดุต่าง ๆ  ท�าหน้าทีต่ามระเบยีบปฏบิตัทิีก่�าหนดไว้ ซึง่ผูท้ีเ่กีย่วข้องจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ หลกัการ กฎระเบยีบ
การพัสดุ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด อันจะน�าไปสู่การร้องเรียนหรือรับผิดทางละเมิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการขั้นตอน
การบริหารสินทรัพย์และการควบคุมพัสดุ 
                   ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรหลักการบริหารสินทรัพย์และการควบคุม
พัสดุ เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (O1) นักวิชาการ
พัสดุปฏิบัติการ (K1) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการบริหารสินทรัพย์และการควบคุม
พัสดุ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 ได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอนการควบคุม จ�าหน่ายพัสดุ การบริหารสินทรัพย์และสามารถน�าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อวิชา 
 
1. ขั้นตอนการควบคุมและจ�าหน่ายพัสดุ
2. การบริหารสินทรัพย์

จ�านวน 6 ชั่วโมง
จ�านวน 6 ชั่วโมง
รวม 12 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 103,900 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx12ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,700 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx4มื้อ) 7,000 บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx4มื้อ) 140 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx4มื้อ) 560 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 16,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150บาทx50คนx2มื้อ)15,000 บาท 

- วิทยากร (150บาทx1คนx2มื้อ)300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx2มื้อ)1,200 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx.50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- คา่จดัท�าใบประกาศนยีบตัร (100 บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  145,000 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx12ชั่วโมง) 7,200 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,000 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(50บาทx50คนx4มื้อ)10,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx1คนx4มื้อ) 200 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx4มื้อ) 800 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 49,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx2ม้ือ)45,000 บาท 

- วิทยากร (450บาทx1คนx2มื้อ)900 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx2มื้อ)3,600 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ
ทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม     
    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
     1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3-6 เดือน มีการติดตามผล 
    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
    3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิติังาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน 
  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน (O2) ปฏิบัติการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
PR21

4. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

1. หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ โดย
ต้องด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ข้าราชการเป็นบุคลากรล�าดับแรกท่ีส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
 การด�าเนินงานด้านพสัดขุองทางราชการก�าหนดให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในการควบคมุ ก�ากบั ดแูล  ให้การปฏบิติั
งานด้านพัสดุถูกต้องตามระเบียบ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งต้องด�าเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรีที่
เกีย่วข้องในแต่ละข้ันตอนให้ผูป้ฏบิตังิานด้านพสัดเุป็นผูร้บัผดิชอบ เช่น เจ้าหน้าทีพ่สัด ุหวัหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัด ุคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ท�าหน้าที่ตามระเบียบปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ หลักการ กฎระเบียบการพัสดุ 
เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด อันจะน�าไปสู่การร้องเรียน หรือรับผิดทางละเมิด  
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (O2) และนักวิชาการ
พัสดุปฏิบัติการ (K2) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.  ได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด�าเนินการ การจัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เทคนิคและการ
แก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี และเทคนิคการควบคุมและจ�าหน่ายพัสดุ
2.  สามารถน�าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติงานด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ

หัวข้อวิชา 
 
1. การจัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
    1.1  การจัดเตรียมเอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
    1.2  การจัดเตรียมเอกสารด้านงานจ้างก่อสร้าง
2. เทคนิคและการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี
    2.1  การพิจารณาและคัดเลือกผู้เสนอราคา 
 2.2  การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาการเสนอราคา
    2.3  เทคนิคการด�าเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
3. เทคนิคการควบคุมและจ�าหน่ายพัสดุ
     3.1  กระบวนการจ�าหน่ายพัสดุแต่ละวิธี
     3.2  กระบวนการควบคุมงานด้านบัญชีและคลังพัสดุ

จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง

จ�านวน  2  ชั่วโมง
จ�านวน  1  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง

จ�านวน  6  ชั่วโมง
จ�านวน  6  ชั่วโมง
รวม  24 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 220,300 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  14,400 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx24ชั่วโมง) 14,400 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15,400 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx8มื้อ) 14,000 บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx8มื้อ) 280 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx8มื้อ) 1,120 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน 33,000 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx4มื้อ) 30,000 บาท

- วิทยากร (150บาทx1คนx4มื้อ) 600 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx4มื้อ) 2,400 บาท 

4. ค่าที่พัก 120,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รับการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx3วนั) 120,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 37,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx50คน) 10,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน307,300บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 14,400 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx24ชั่วโมง) 14,400 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22,000 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx8มื้อ) 20,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx1 คนx8มื้อ) 400 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx8มื้อ) 1600 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน  99,000 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx4ม้ือ)90,000 บาท 

- วิทยากร (450บาทx1คนx4มื้อ) 1,800 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx4มื้อ) 7,200 บาท 

4. ค่าที่พัก 134,400 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx3วัน)  120,000 บาท

- วิทยากร (1,600บาทx1ห้องx3วัน) 4,800 บาท

-เจ้าหน้าที่ (1,600บาทx2ห้องx3วัน)9,600 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 37,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx50คน) 10,000บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม มีการประเมินผล 
    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม     
    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
     1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
    3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏิบตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านพัสดุ ระดับชํานาญงาน (O2) ชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
PR22

5. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสัญญา

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ 
โดยต้องด�าเนนิการให้ครอบคลมุทัง้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการ ข้าราชการเป็นบคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกั
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                   การด�าเนินการและการบริหารงานด้านการบริหารสัญญางานพัสดุในปัจจุบัน มีข้อปฏิบัติและระเบียบต่าง 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารสัญญา จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทุกระบวนงานซึ่งในการ
ด�าเนนิการบรหิารสญัญา ไม่ว่าจะเป็นการบรหิารสญัญาซือ้และงานจ้างทีม่ใิช่งานจ้างก่อสร้าง หรอืกระบวนการบรหิารสญัญา
จ้างก่อสร้าง ได้แก่ เทคนิคการจัดท�าสัญญาหรือข้อตกลง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง การงดหรือ
ลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลา การลอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงและการลงโทษผู้ทิ้งงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติที่มีความ
ซับซ้อน ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารสัญญา จะต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
                 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารสัญญา เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุช�านาญงาน (O2) 
นักวิชาการพัสดุช�านาญการ (K2) โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารสัญญา อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.  ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการเทคนิคการบริหารสัญญาซื้อและงานจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ เทคนิค
การจัดท�าสัญญาหรือข้อตกลง การขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะ
เวลา การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงและการลงโทษผู้ทิ้งงาน 
2.  ได้มเีทคนคิ และทกัษะในการบรหิารสญัญาจ้างก่อสร้าง ได้แก่ การท�าสญัญาจ้างก่อสร้าง การบรหิารสญัญาจ้างก่อสร้าง  
การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลา การบอกเลิกสัญญาจ้าง
ก่อสร้างและการลงโทษผู้ทิ้งงาน 

หัวข้อวิชา 
 
1. เทคนิคการบริหารสัญญาซื้อและงานจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง
    1.1  เทคนิคการจัดท�าสัญญาหรือข้อตกลง
    1.2  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง
    1.3  การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลา
    1.4  การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
    1.5  การลงโทษผู้ทิ้งงาน

จ�านวน  1.5  ชั่วโมง
จ�านวน  1.5  ชั่วโมง
จ�านวน     1  ชั่วโมง
จ�านวน     1  ชั่วโมง
จ�านวน     1  ชั่วโมง
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คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานพัสดุช�านาญงาน นักวิชาการพัสดุช�านาญการ 
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

2. กระบวนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
    2.1  กระบวนการท�าสัญญาจ้างก่อสร้าง
    2.2  กระบวนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
    2.3  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง
    2.4  การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลา
    2.5  การบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง
    2.6  การลงโทษผู้ทิ้งงาน

จ�านวน   1   ชั่วโมง
จ�านวน   2   ชั่วโมง
จ�านวน   6   ชั่วโมง
จ�านวน   1   ชั่วโมง
จ�านวน   1   ชั่วโมง
จ�านวน   1   ชั่วโมง
รวม   18  ชั่วโมง

กรณีจัดสถานที่ราชการ 159,600 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,550 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx6มื้อ) 10,500 บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx6มื้อ) 210 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนx6มื้อ) 840 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 24,750 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx3ม้ือ)22,500 บาท 

- วิทยากร (150บาทx1คนx3มื้อ) 450 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx3มื้อ) 1,800 บาท 

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท 

- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx2วนั)  80,000  บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  223,650 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16,500 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx6มื้อ) 15,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx1คนx.6มื้อ) 300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4คนx6มื้อ) 1,200 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน  74,250 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx3ม้ือ)67,500 บาท 

- วิทยากร (450บาทx.1คนx3มื้อ)1,350 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx3มื้อ)5,400 บาท 

4. ค่าที่พัก 89,600 บาท 

- ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx2วนั)  80,000  บาท

- วิทยากร((1,600บาทx1ห้องx2วัน) 3,200 บาท

- เจ้าหน้าที่ (1600บาทx2ห้องx2วัน)6,400 บาท

5.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 32,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม มีการประเมินผล 
    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
โดยการทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
     1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ
ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
    1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
    3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการ
ของหน่วยงาน  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านพัสดุ ระดับอาวุโส (O3) ชํานาญการพ�เศษ (K3)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
PR31

6. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 หลักสูตรเทคนิคการบริหารสัญญา

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ 
โดยต้องด�าเนนิการให้ครอบคลมุทัง้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการ ข้าราชการเป็นบคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกั
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                 การด�าเนินงานด้านการบริหารสัญญาตามระเบียบการพัสดุของราชการก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารสัญญา จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนงานหลักการบริหารสัญญา สามารถวิเคราะห์สัญญาซื้อและ
สัญญาจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หรือวิเคราะห์สัญญาจ้างก่อสร้างได้ ซึ่งการด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการพัสดุ และการบริหาร
สญัญานอกจากจะต้องปฏิบตัติามระเบยีบ ให้เกดิความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ต้องด�าเนนิการภายใต้กฎ ระเบยีบ มติคณะ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด อันจะน�าไปสู่การร้องเรียนหรือรับผิดทางละเมิด 
                 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการบริหารสัญญา 
เป็นหลกัสูตรมาตรฐานภาคบงัคบัส�าหรบัข้าราชการสายงานพสัด ุ เจ้าพนกังานพสัดอุาวโุส (O3) นกัวชิาการพสัดชุ�านาญการพเิศษ 
(K3) โดยให้ผูป้ฏบิตังิานด้านพสัดไุด้รบัความรู ้ความเข้าใจ เทคนคิการบรหิารสญัญา อนัจะเกดิประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ได้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนงานหลักการบริหารสัญญา สามารถวิเคราะห์สัญญาซื้อและสัญญาจ้างที่มิใช่
งานก่อสร้างหรือวิเคราะห์สัญญาจ้างก่อสร้างได้
2. สามารถวิเคราะห์สัญญาซื้อและสัญญาจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้างหรือคดีทางปกครองได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อวิชา 
 

1. หลักการบริหารสัญญา

2. วิเคราะห์กรณีศึกษาสัญญาซื้อและสัญญาจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง

3. วิเคราะห์กรณีศึกษาสัญญาจ้างก่อสร้าง

4. กรณีศึกษาคดีทางปกครอง 

จ�านวน  3  ชั่วโมง

จ�านวน  6  ชั่วโมง

จ�านวน  6  ชั่วโมง    

จ�านวน  3  ชั่วโมง

รวม   18 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส นักวิชาการพัสดุช�านาญการพิเศษ 
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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กรณีจัดสถานที่ราชการ 164,600บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 10,800 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,550 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx6มื้อ) 10,500 บาท

- วิทยากร (35บาทx1คนx6มื้อ) 210 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (35บาทx4คนxมื้อ) 840 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 24,750 บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (150บาทx50คนx3มื้อ) 22,500 บาท 

- วิทยากร (150บาทx1คนx3มื้อ) 450 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (150บาทx4คนx3มื้อ) 1,800 บาท 

4. ค่าที่พัก 80,000 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx2วัน) 80,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 37,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx50คน) 10,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน)5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  228,650 บาท

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  10,800 บาท

- ภายใน (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  16,500 บาท 

-  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx6มื้อ) 15,000 บาท

- วิทยากร (50บาทx1คนx6มื้อ) 300 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (50บาทx4.คนx6มื้อ) 1,200 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 74,250 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx3ม้ือ)67,500 บาท 

- วิทยากร (450บาทx1คนx3มื้อ) 1,350 บาท 

- เจ้าหน้าที่ (450บาทx4คนx3มื้อ) 5,400 บาท 

4. ค่าที่พัก 89,600 บาท 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx2วัน)80,000 บาท

-วิทยากร((1,600บาทx1ห้องx2วัน) 3,200 บาท

- เจ้าหน้าที่ (1,600บาทx2ห้องx2วัน) 6,400 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 37,500 บาท  

- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 

- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 

- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx50คน) 10,000 บาท

- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
     1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
     1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ
ทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
     1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ
ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
     1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
     1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
    3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิติังาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน 
  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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สายงานการเงิน
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการ
กรมชลประทาน

(เฉพาะสายงานด้านการเงิน)

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการเงินการคลังภาครัฐระดับต้น

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสอบและวิเคราะห์ รายงานการเงินภาครัฐ
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ 

4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างทักษะและศักยภาพ ด้านการเงินและบัญชี

         (O1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 (K1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

        (O2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�านาญงาน

(K2) นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

(O3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

         (K3) นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ
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ล�าดับที่

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรมาตรฐานการเงิน

การคลังภาครัฐ ระดับต้น

1. ภาคความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ                                             

    - กฎหมายเก่ียวกับการเงินการคลัง                                                                

 - การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ

การน�าเงินส่งคลังของส่วนราชการ        

2. กฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับงบด�าเนินงาน

    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                              

    - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                                                                          

    - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน                                                                       

    - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ                                                                              

3. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ

    - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                                                   

4. กฎหมาย/ระเบียบความรับผิดทางละเมิด

    - กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่                                         

5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 - ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 - การวิเคราะห์ข้อมูลในรายงาน ตามระบบ 

(GFMIS)   

6. ภาคความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร

ในภาครัฐ

    - มาตรฐานการจดัท�าบญัชสี�าหรบัหนว่ยงานภาครฐั                                            

    - ระบบบญัชเีกณฑค์งคา้งส�าหรบัหนว่ยงานภาครฐั                                             

    - หลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณต้นทุนผลผลิต                                                   

    - การบริหารสินทรัพย์                    

3 ชม.

3 ชม.

2 ชม.

2 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

2 ชม.

2 ชม.

1 ชม.

1 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านการเงิน)

ระดับ (O1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
  (K1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
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ล�าดับที่

2.

3.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการตรวจสอบ และ

วิเคราะห์รายงานการเงินภาครัฐ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลกัสตูร การเสรมิสรา้งสมรรถนะ

ด้านการเงินการคลังภาครัฐ

1. การควบคุมและตรวจสอบข้อมูลรายงาน

ด้านการเงิน

2. การวิเคราะห์งบการเงิน

3. การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินจากรายงาน

ทางการเงิน

4. กรณีศึกษา

                           

1. ภาคความรู้เกี่ยวกับการคลังภาครัฐ

    1.1 การบริหารการคลังภาครัฐ                                                                        

 1.2 ระบบงบประมาณ 

 1.3 เงินนอกงบประมาณ                                                                         

2. ภาคความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

    2.1 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง                                                             

 2.2 การเบกิจา่ยเงนิจากคลัง การเกบ็รกัษาเงนิและ

การน�าเงินส่งคลังของส่วนราชการ   

    2.3 กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับบุคลากร

          2.3.1 เงินเดือนและค่าจ้าง                                                                  

          2.3.2 เบี้ยหวัด บ�าเหน็จ บ�านาญ และเงินอื่น

ในลักษณะเดียวกัน                         

 2.4 กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับงบด�าเนินงาน

          2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           

6 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

3 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

3 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน(เฉพาะสายงานด้านการเงิน)

ระดับ (O2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำานาญงาน 
 (K2) นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ 
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ล�าดับที่ โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน (เฉพาะสายงานด้านการเงิน)

ระดับ (O2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำานาญงาน 
 (K2) นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ 

 2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

    2.4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

    2.4.4 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

 2.5 กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ

    2.5.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

 2.5.2 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 2.6 กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ 

    2.6.1 การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 2.7 กฎหมาย / ระเบียบความรับผิดทางละเมิด

   2.7.1 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที ่

3. ภาคความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร

ในภาครัฐ

    3.1 มาตรฐานการจัดท�าบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาค

 3.2 ระบบบญัชเีกณฑค์งคา้งส�าหรบัหนว่ยงานภาครฐั 

 3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณต้นทุนผลผลิต 

 3.4 การบริหารสินทรัพย ์

4. ภาคความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลัง 

ภาครัฐและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 4.1 ระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 4.2 รายงานในระบบปฏิบัติการ ตามระบบ GFMI

5. ภาคความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ

    5.1 การตรวจสอบภายในภาคราชการ

 5.2 การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน

6. การพัฒนาสมรรถนะในการท�างานเป็นทีม

7. แนวทางปฏบัิตดิา้นการเงินและบญัชีกรมชลประทาน

1.5 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

3 ชม.

1.5 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

1.5 ชม.

1.5 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.

3 ชม.
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ล�าดับที่

4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริม

สรา้งทกัษะและศกัยภาพดา้นการ

เงินและบัญชี

1. การจัดวางระบบควบคุมภายในและการจัดการ

ความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชี

2. ข้อบกพร่องด้านการเงินและบัญชีที่ตรวจพบ

3. เทคนิคในการบริหารงานด้านการเงินและบัญชี

9 ชม.

3 ชม.

6 ชม.

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

รายละเอียดหัวข้อวิชา

หัวข้อวิชา ระยะเวลา
(ชม.)

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน(เฉพาะสายงานด้านการเงิน)

ระดับ (O3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
(K3) นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการพิเศษ 
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านการเง�นและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน (O1) ปฏิบัติการ (K1)

ชื่อหลักสูตร ระหัสหลักสูตร
FL11

1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรมาตรฐานการเงินการคลังภาครัฐ ระดับต้น

1. หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักวิชาการ 
โดยต้องด�าเนนิการให้ครอบคลมุทัง้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการ ข้าราชการเป็นบคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกั
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 งานการเงินและบัญชีของกรมชลประทาน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อน ต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และขั้นตอนการด�าเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก�าหนดเวลา ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหาย
แก่ทางราชการ จึงมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นของหน่วยเบิกจ่ายต่าง ๆ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการเก่ียวกับด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานด้านบันทึกรายการใน
ทะเบยีนคมุการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และการจดัเกบ็เอกสารทางบญัช ีตรวจเงนิคงเหลือ ด้านการเบกิจ่ายและการจดัเกบ็
เอกสารเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก�าหนด ตามหลักเกณฑ์ การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินท่ีกรมบัญชีกลาง
ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีที่ก�าหนดไว้               
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการเงินการคลัง
ภาครัฐ ระดับต้น เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านการเงินและบัญชี ต�าแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (O1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (K1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และแนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป   

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุได้อย่างถูก
ต้องและน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้อย่างถูกต้องและ
น�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีขีดความสามารถ และสมรรถนะด้านบัญชีการเงินและบัญชีบริหารในภาครัฐ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน   ได้อย่าง
ถูกตอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                
4. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ

หัวข้อวิชา 
 
1. ภาคความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ                                             
    - กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง
    - การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน�าเงินส่งคลังของส่วนราชการ
2. กฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับงบด�าเนินงาน       
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
    - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

จ�านวน   3  ชั่วโมง
จ�านวน   3  ชั่วโมง   

จ�านวน   2  ชั่วโมง   
จ�านวน   2  ชั่วโมง  
จ�านวน   1  ชั่วโมง   
จ�านวน   1  ชั่วโมง   
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คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

3. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ
    - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
4. กฎหมาย/ระเบียบความรับผิดทางละเมิด
    - กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
    - ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
    - การวิเคราะห์ข้อมูลในรายงาน ตามระบบ (GFMIS)จ�านวน   1 ชั่วโมง
6. ภาคความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหารในภาครัฐ 
    - มาตรฐานการจัดท�าบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
    - ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
    - หลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณต้นทุนผลผลิต
    - การบริหารสินทรัพย์

จ�านวน   3  ชั่วโมง  

จ�านวน   3  ชั่วโมง     

จ�านวน   3  ชั่วโมง         
จ�านวน   3  ชั่วโมง     

จ�านวน   2  ชั่วโมง
จ�านวน   2  ชั่วโมง
จ�านวน   1  ชั่วโมง
จ�านวน   1  ชั่วโมง
รวม    30 ชั่วโมง

กรณีจัดสถานที่ราชการ 286,800 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร   21,600 บาท
- ภายในบรรยาย (600บาทx1คนx28ชั่วโมง) 16,800 บาท
- ภายในฝึกปฏิบัติ (600บาท4xคนx2ชั่วโมง) 4,800 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 19,950 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(35บาทx50คนx10มื้อ) 17,500 บาท
- วิทยากร (35บาทx4คนx10มื้อ) 1,400 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (35บาทx3คนx10มื้อ) 1,050 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 42,750 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150บาทx50คนx5ม้ือ) 37,500 บาท 
- วิทยากร (150บาทx4คนx5มื้อ) 3,000 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150บาทx3คนx5มื้อ) 2,250 บาท 
4. ค่าที่พัก 160,000 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx4วัน)
 160,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 42,500บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร(100บาทx50คน) 5,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  412,850 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 21,600 บาท
- ภายในบรรยาย (600บาทx1คนx28ชั่วโมง) 16,800 บาท    
- ภายในฝึกปฏิบัติ (600บาท4xคนx2ชั่วโมง) 4,800 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 28,500 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx10มื้อ) 25,000 บาท
- วิทยากร (50บาทx4คนx10มื้อ) 2,000 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (50บาทx3คนx10มื้อ) 1,500 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  128,250 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx50คนx5ม้ือ)112,500 บาท
- วิทยากร (450บาทx4คนx5มื้อ) 9,000 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450บาทx3คนx5มื้อ) 6,750 บาท 
4. ค่าที่พัก 192,000 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx25ห้องx4วัน) 
160,000 บาท
- วิทยากร (1,600บาทx2ห้องx5วัน) 16,000 บาท
- เจ้าหน้าที่ (1,600บาทx2ห้องx5วัน) 16,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 42,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500 บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร(100บาทx50คน) 5,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้
    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�่ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
โดยการทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ
ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
    1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล
    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
    3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน  
  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านการเง�นและบัญชี ระดับชํานาญงาน (O2) ชํานาญการ (K2) 

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
FL22

2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการตรวจสอบ และวิเคราะห์รายงานการเงินภาครัฐ

1. หลักการและเหตุผล
 
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ 
โดยต้องด�าเนนิการให้ครอบคลมุทัง้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการ ข้าราชการเป็นบคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกั
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         งานการเงินและบัญชีของกรมชลประทาน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อน ต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ขั้นตอนการด�าเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก�าหนดเวลา ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายแก่
ทางราชการ จึงมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและจัดเก็บเอกสาร ต้องก�ากับ แนะน�า ตรวจสอบการ
ปฏิบัตงิานของผู้ร่วมปฏบิตังิาน โดยใช้ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์และความช�านาญสูงด้านการเงนิและบญัช ีควบคมุ
การบันทึกรายการในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบเงินคงเหลือ 
ปฏิบัติงานในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ยากในฝ่ายทะเบียน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายและการจัดเก็บ
เอกสารเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก�าหนด ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินที่กรมบัญชีกลาง
ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีที่ก�าหนดไว้
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจสอบ และวิเคราะห์
รายงานการเงินภาครัฐ เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านการเงินและบัญชี  ต�าแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�านาญงาน (O2) นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ (K2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี ได้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อันจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
สามารถตรวจสอบ วเิคราะห์ ระบปัุญหาและแก้ไข รวมทัง้แนวทางแก้ไขได้อย่างถกูต้องรวมทัง้ น�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม                 
1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
2. สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ และระบุปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก�าหนดเวลา
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ

หัวข้อวิชา 
 
1. การควบคุมและตรวจสอบข้อมูลรายงานทางการเงิน
2. การวิเคราะห์งบการเงิน
3. การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินจากรายงานการเงิน
4. กรณีศึกษา

จ�านวน  6  ชั่วโมง    
จ�านวน  3  ชั่วโมง    
จ�านวน  3  ชั่วโมง     
จ�านวน  3  ชั่วโมง
รวม  15 ชั่วโมง    

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�านาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ 
2. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50  คน / รุ่น 311  คน  (ส�ารวจ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559)
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วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 130,930 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  19,800 บาท
- ภายใน (600บาทx1คนx9ชั่วโมง) 5,400บาท
- ภายในฝึกปฏิบัติ(600บาทx4คนx6ชั่วโมง) 14,400บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7,980 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx50คนx4มื้อ) 7,000บาท
- วิทยากร (35บาทx4คนx4มื้อ) 560บาท 
- เจ้าหน้าที่ (35บาทx3คนx4มื้อ) 420 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  17,100 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150บาทx50คนx2มื้อ)15,000บาท 
- วิทยากร (150บาทx4คนx2มื้อ) 1,200บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150บาทx3คนx2มื้อ) 900บาท
4. ค่าอาหารเย็น  8,550 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150บาทx50คนx1มื้อ) 7,500บาท 
- วิทยากร (150บาทx4คนx1มื้อ) 600บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150บาทx3คนx1มื้อ) 450บาท 
5. ค่าที่พัก 40,000บาท 
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม(1,600บาทx25หอ้งx1วัน)40,000บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 37,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx50คน) 10,000บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน)5,000บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  178,500 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 19,800  บาท
- ภายใน (600บาทx1คนx9ชั่วโมง) 5,400บาท
- ภายในฝึกปฏิบัติ(600บาทx4คนx6ชั่วโมง) 14,400บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11,400 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx50คนx4มื้อ) 10,000บาท
- วิทยากร (50บาทx4คนx4มื้อ) 800บาท 
- เจ้าหน้าที่ (50บาทx3คนx4มื้อ) 600บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  39,900 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (350บาทx50คนx2มื้อ) 35,000บาท 
- วิทยากร (350บาทx4คนx2มื้อ) 2,800บาท 
- เจ้าหน้าที่ (350บาทx3คนx2มื้อ) 2,100บาท
4. ค่าอาหารเย็น  17,100 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (300บาทx50คนx1มื้อ) 15,000บาท
- วิทยากร (300บาทx4คนx1มื้อ) 1,200บาท 
- เจ้าหน้าที่ (300บาทx3คนx1มื้อ) 900บาท 
5. ค่าที่พัก 52,800 บาท 
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx25หอ้งx1วนั) 40,000บาท
- วิทยากร(1,600บาทx2ห้องx2วัน) 6,400บาท
- เจ้าหน้าที่(1,600บาทx2ห้องx2วัน) 6,400บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 37,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx50คน) 7,500บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx50คน) 15,000บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx50คน) 10,000บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx50คน)5,000บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้
    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
โดยการทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการ
ฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
    1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
    3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิติังาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านการเง�นและบัญชี ระดับชํานาญงาน (O2) ชํานาญการ (K2)

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
FL21

3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ 
โดยต้องด�าเนนิการให้ครอบคลมุทัง้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการ ข้าราชการเป็นบคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกั
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2) ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3) ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          งานการเงินและบัญชีของกรมชลประทาน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อน ต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ขั้นตอนการด�าเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก�าหนดเวลา ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : 
GFMIS)  ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานการคลังภาครฐั โดยส่วนราชการต้องถอืปฏบิติัและด�าเนิน
การให้ถูกต้อง เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ จึงมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและจัดเก็บ
เอกสาร ต้องก�ากับ แนะน�า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความช�านาญสงูด้านการเงนิและบญัช ีควบคมุการบนัทกึรายการในทะเบยีนคมุการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจดัเกบ็
เอกสารทางบัญชี ตรวจสอบเงินคงเหลือปฏิบัติงานในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ยากในฝ่ายทะเบียน เพื่อให้การปฏิบัติ
งานด้านการเบิกจ่ายและการจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังก�าหนดตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีการเงินที่กรมบัญชีกลางก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีที่ก�าหนดไว้
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การเงินการคลังภาครัฐ เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านการเงินและบัญชี ต�าแหน่ง 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�านาญงาน (O2) นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ (K2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี สามารถอธิบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริหารงานการเงินและบัญชี การปฏิบัติงาน
ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government  Fiscal Management Information System 
: GFMIS) การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การพัสดุ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี รวมทั้งสามารถระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน�าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม                
1. สามารถอธิบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  การบริหารงานการเงินและบัญชี การควบคุมภายใน 
และการพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและสามารถน�าไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. มีขีดความสามารถ และสมรรถนะด้านการเงินการคลัง ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถระบุ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และการพัสดุตามขั้นตอนการด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง
4. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
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หัวข้อวิชา 
 
1. ภาคความรู้เกี่ยวกับการคลังภาครัฐ
   1.1 การบริหารการคลังภาครัฐ
   1.2 ระบบงบประมาณ
   1.3 เงินนอกงบประมาณ
2. ภาคความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
   2.1 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง
   2.2 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน�าเงินส่งคลังของส่วนราชการ
   2.3 กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับบุคลากร
        2.3.1 เงินเดือนและค่าจ้าง
        2.3.2 เบี้ยหวัด บ�าเหน็จ บ�านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
   2.4 กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับงบด�าเนินงาน
         2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
         2.4.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
         2.4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
         2.4.4 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
   2.5 กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ
         2.5.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
         2.5.2 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
   2.6 กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ
         2.6.1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   2.7 กฎหมาย / ระเบียบความรับผิดทางละเมิด
         2.7.1 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3. ภาคความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหารในภาครัฐ
   3.1 มาตรฐานการจัดท�าบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
   3.2 ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
   3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณต้นทุนผลผลิต
   3.4 การบริหารสินทรัพย์
4. ภาคความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐและระบบอเิลก็ทรอนกิส์(GFMIS)
   4.1 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
   4.2 รายงานในระบบปฏิบัติการ ตามระบบ GFMIS
5. ภาคความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ
   5.1 การตรวจสอบภายในภาคราชการ
   5.2 การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
6. การพัฒนาสมรรถนะในการท�างานเป็นทีม
7. แนวทางปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีกรมชลประทาน

จ�านวน    3  ชั่วโมง
จ�านวน    3  ชั่วโมง
จ�านวน 1.5  ชั่วโมง

จ�านวน 1.5  ชั่วโมง
จ�านวน    3  ชั่วโมง

จ�านวน 1.5  ชั่วโมง
จ�านวน 1.5  ชั่วโมง

จ�านวน    3  ชั่วโมง
จ�านวน 1.5  ชั่วโมง
จ�านวน 1.5  ชั่วโมง
จ�านวน 1.5  ชั่วโมง

จ�านวน    3  ชั่วโมง
จ�านวน 1.5  ชั่วโมง

จ�านวน    3  ชั่วโมง

จ�านวน    3  ชั่วโมง

จ�านวน    3  ชั่วโมง
จ�านวน    3  ชั่วโมง
จ�านวน 1.5  ชั่วโมง
จ�านวน 1.5  ชั่วโมง

จ�านวน   3 ชั่วโมง
จ�านวน   3  ชั่วโมง

จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
จ�านวน  3 ชั่วโมง
จ�านวน  3  ชั่วโมง
รวม   60  ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�านาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ 
2. เป็นข้าราชการสังกัด ทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
  

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด45  คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน
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กรณีจัดสถานที่ราชการ  523,450 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 39,600 บาท
- ภายในบรรยาย (600บาทx1คนx57ชั่วโมง) 34,200 บาท
- ภายในฝึกปฏิบัติ (600บาทx3คนx3ชั่วโมง) 5,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  36,400 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx45คนx20มื้อ)31,500 บาท
- วิทยากร (35บาทx4คนx20มื้อ) 2,800 บาท
- เจ้าหน้าที่ (35บาทx3คนx20มื้อ) 2,100 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  78,000 บาท 
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (150บาทx45คนx10มือ้) 67,500 บาท
- วิทยากร (150บาทx4คนx10มื้อ) 6,000 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150บาทx3คนx10มื้อ) 4,500 บาท 
4. ค่าที่พัก 331,200 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx23ห้องx9วัน)  
331,200 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 38,250 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx45คน) 6,750 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx45คน) 13,500บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx45คน) 13,500บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx45คน)4,500บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  752,650 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 39,600 บาท
- ภายในบรรยาย (600บาทx1คนx57ชั่วโมง) 34,200 บาท
- ภายในฝึกปฏิบัติ (600บาทx3คนx3ชั่วโมง)5,400 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  52,000 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx45คนx20มื้อ) 45,000 บาท
- วิทยากร (50บาทx4คนx20มื้อ) 4,000 บาท
- เจ้าหน้าที่ (50บาทx3คนx20มื้อ) 3,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  234,000 บาท 
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (450บาทx45คนx10มือ้)  202,500 บาท 
- วิทยากร (450บาทx4คนx10มื้อ) 18,000บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450บาทx3คนx10มื้อ) 13,500บาท 
4. ค่าที่พัก 388,800 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx23ห้องx9วัน)  
 331,200 บาท
- วิทยากร (1,600บาทx2ห้องx9วัน) 28,800บาท 
- เจ้าหน้าที่ (1,600บาทx2ห้องx9วัน) 28,800บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 38,250 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx45คน) 6,750บาท 
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx45คน) 13,500บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (300บาทx45คน) 13,500บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx45คน)  4,500บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้
    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่�ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ
โดยการทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และ
การฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
    1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3.3 ตดิตามประโยชนข์องการฝกึอบรมทีมี่ผลตอ่ประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหนว่ยงาน

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐาน (Course Outline)
สายงานด�านการเง�นและบัญชี ระดับอาวุโส (O3) ชํานาญการพ�เศษ (K3)  

ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
FL31

4. โครงการฝกอบรม 
หลักสูตรเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านการเงินและบัญชี

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู ้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักวิชาการ 
โดยต้องด�าเนนิการให้ครอบคลมุทัง้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการ ข้าราชการเป็นบคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านกั
บริหารทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับส�าหรับข้าราชการกรมชลประทาน 
โดยแบ่งเป็น 11 สายงาน จ�าแนกกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 2)ระดับ
ช�านาญการและช�านาญงาน 3)ระดับช�านาญการพิเศษและอาวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ความรับผิดชอบ และต่อการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 งานการเงินและบัญชีของกรมชลประทาน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อน ต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และขั้นตอนการด�าเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก�าหนดเวลา ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหาย
แก่ทางราชการ จึงมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานในฐานะผู้อ�านวยการส่วนตรวจสอบก�ากับ แนะน�า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช�านาญสูงมากด้านวิชาการเงินและบัญชี ในการ
วิเคราะห์สอบทานรายการด้านการตรวจสอบใบส�าคัญ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พัฒนารูปแบบการตรวจสอบใบส�าคัญเพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบ โดยน�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบใบส�าคัญ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบโดยจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากในส่วนตรวจสอบและส่ังจ่าย กองการเงินและบัญชี เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบใบส�าคัญ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการเบิกจ่ายบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก�าหนดไว้
อย่างมปีระสทิธิภาพและปฏิบตังิานร่วมกบั หรอืสนบัสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืท่ีได้รบัมอบหมาย                                                                              
 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านการเงิน
และบัญชี เป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับส�าหรับข้าราชการสายงานด้านการเงินและบัญชี ต�าแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีอาวุโส (O3) นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ (K3) เพื่อให้ก�ากับดูแลงานด้านการเงินและบัญชี   
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานน�าวิธีการและกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการพัฒนา 
ปรับปรุงงาน รวมทั้งการน�าเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว ถูกต้องและสอดคล้อง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อันจะเกิดประโยชน์
ต่อกรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม      
1. พัฒนาศักยภาพให้สามารถควบคุม ตรวจสอบ งานด้านการเงินและบัญชีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
2. สามารถน�าทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สามารถให้ค�าปรึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
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หัวข้อวิชา 
 
1. การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชี  จ�านวน   9  ชั่วโมง    
2. ข้อบกพร่องด้านการเงินและบัญชีที่ตรวจพบ     จ�านวน   3  ชั่วโมง
3. เทคนิคในการบริหารงานด้านการเงินและบัญชี     จ�านวน   6  ชั่วโมง
         รวม    18 ชั่วโมง

คุณสมบัติ
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ  
2. เป็นข้าราชการสังกัด ทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด30  คน / รุ่น

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กรณีจัดสถานที่ราชการ 103,740 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  10,800 บาท
- ภายในบรรยาย (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  7,140 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (35บาทx30คนx6มื้อ) 6,300 บาท
- วิทยากร (35บาทx1คนx6มื้อ) 210 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (35บาทx3คนx6มื้อ) 630 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  15,300 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(150บาทx30คนx3มื้อ) 13,500บาท 
- วิทยากร (150บาทx1คนx3มื้อ) 450 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (150บาทx3คนx3มื้อ) 1,350 บาท 
4. ค่าที่พัก 48,000 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (1,600บาทx15ห้องx2วัน) 48,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 22,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx30คน) 4,500 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx30คน) 9,000 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx30คน) 6,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร(100บาทx30คน) 3,000 บาท

กรณีจัดสถานที่เอกชน  151,800 บาท
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร  10,800. บาท
- ภายใน (600บาทx1คนx18ชั่วโมง) 10,800 บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  10,200 บาท 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (50บาทx30คนx6มื้อ) 9,000 บาท
- วิทยากร (50บาทx1คนx6มื้อ) 300 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (50บาทx3คนx6มื้อ) 900 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน  45,900 บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (450บาทx30คนx3มื้อ) 40,500 บาท
- วิทยากร (450บาทx1คนx3มื้อ) 1,350 บาท 
- เจ้าหน้าที่ (450บาทx3คนx3มื้อ) 4,050 บาท 
4. ค่าที่พัก 62,400 บาท 
- ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม (1,600บาทx15หอ้งx2วนั) 48,000 บาท
- วิทยากร(1,600บาทx1ห้องx3วัน) 4,800บาท
- เจ้าหน้าที่(1,600บาทx2ห้องx3วัน) 9,600บาท
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 22,500 บาท  
- ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (150บาทx30คน) 4,500 บาท
- ค่าจัดท�ากระเป๋าเอกสาร (300บาทx30คน) 9,000 บาท 
- ค่าจัดท�าเอกสาร (200บาทx30คน) 6,000 บาท
- ค่าจัดท�าใบประกาศนียบัตร (100บาทx30คน) 3,000 บาท

งบประมาณ (บาท/รุ่น) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่กำาหนด
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้
    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต�า่กว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการ
ทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม     
    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
    1.5 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน มีการติดตามผล 
    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3.3 ตดิตามประโยชน์ของการฝึกอบรมทีม่ผีลต่อประสทิธิภาพประสิทธผิลการปฏบิตังิาน ผลงานหรอืการบรกิารของหน่วยงาน 
  

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ
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หลักสูตรมาตรฐานสำาหรับ
ข้าราชการกรมชลประทาน
(ทุกสายงาน)

O1 (ระดับปฏิบัติงาน ทุกสายงาน)  
K1 (ระดับปฏิบัติการ ทุกสายงาน) 

O2 (ระดับช าานาญงาน ทุกสายงาน)  
K2 (ระดับช าานาญการ ทุกสายงาน) 

O3 (ระดับอาวุโส ทุกสายงาน)  
K3 (ระดับช าานาญการพิเศษ ทุกสายงาน) 

๑. การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สบค.)

๒.หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ
(e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

๓.การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
(e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

๔.หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง
(e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

๕.หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี 
(e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

๖. ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ    
(e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

๗.พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (e-Learning
ส�านักงาน ก.พ.)

๘.เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
(e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)

๙.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ชลประทาน (สวพ.)

๑๐. หลักการเขียนหนังสือราชการ
๑๑. การจัดการความรู้ และการสร้ างนวัตกรรม
     ในการปฏิบัติงาน
๑๒. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด 
๑๓. ภาษาอังกฤษ (e-learning)
๑๔. ทักษะภาษาอังกฤษ  (e-Learning 
ส�านักงาน ก.พ.)
๑๕. การสื่อสารภาษาอังกฤษ
๑๖. การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการท�างาน
     ด้ านที่เกี่ยวข้ อง
๑๗. ความรู้ พื้นฐานด้ าน HR
๑๘. สถิติพื้นฐานส�าหรับท�าข้ อมูล
๑๙. การเขียนรายงานน�าเสนอผู้ บังคับบัญชา 
๒๐.การให้ บริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
     ของประชาชน (people’s audit)
๒๑.การใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2010

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ)

๑. นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ระดับต้น (สถาบันเกษตราธิการ)

๒. นักบริหารระดับต้น กรมชลประทาน (สบค.)
๓.การด�าเนินงานทางวินัยส�าหรับผู้บังคับบัญชา

(สบค.)

๔.เทคนิคการน�าเสนองาน (ภายนอก)
๕.ผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ

(e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๖. การบริการที่เป็นเลิศ

(e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๗.ภาษาอังกฤษ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๘. การใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่จดัท�าสถติข้ิอมลู

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ)
๙. เทคนิคการจัดท�ารายงานและการน�าเสนอ

(สถาบันเกษตราธิการ)
๑๐.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(สถาบันเกษตราธิการ)
๑๑. การให้บริการสาธารณะส�าหรับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (สถาบันพระปกเกล้า)

๑. การด�าเนินงานทางวินยัส�าหรับผู้ บังคับ
บัญชา (สบค.)
๒. การพัฒนาจริยธรรมผู้ ใต้ บังคับ
บัญชา     (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๓. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๔.การบริหารความเสี่ยง

(e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
๕. การพูดแบบพิธีการในที่ชุมชน 
๖. เทคนิคการน�าประชุม
๗. ภาษาอังกฤษ (e-Learning ส�านักงาน ก.พ.)
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หลักสูตรทักษะทางการบริหาร
สำาหรับข้าราชการกรมชลประทาน
(ประเภทอำานวยการและบริหาร)

หัวหน้าฝ่าย
หรือเทียบเท่า

ผู้อำานวยการส่วน/
โครงการหรือเทียบเท่า
(อำานวยการระดับต้น)

ผู้อำานวยการสำานัก/กอง
(อำานวยการระดับสูง)

รองอธิบดี
(บริหารระดับต้น)

อธิบดี 
(บริหารระดับสูง)

หลักสูตรบังคับ

๑. ผู้อ�านวยการโครงการ

(สพช.ร่วมกับ สบค.)

หลักสูตรเลือกเสรี

๑. การพัฒนาศักยภาพการ

ตดิตามและสอนงานส�าหรบั  

     การบริหารผลการปฏบิตังิาน

   ของผู้บังคับบัญชา (สบค.)

๒. การสอนงาน (ส�านักงาน ก.พ.)

๓. การพัฒนาบคุลกิภาพและ

 ทกัษะการพดู (มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์)

๔. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสือ่สาร 

 ๕.
(สถาบันเกษตราธิการ)
การวเิคราะห์และการจัดทาํ
แผนกลยุทธ์ในการทํางาน 
(สถาบันเกษตราธิการ/
สํานักงานสถิตแิห่งชาติ

หลักสูตรบังคับ
๑. ผู้อ�านวยการโครงการ

(สพช.ร่วมกับ สบค.)

หลักสูตรเลือกเสรี

๑. ธรรมาภิบาลส�าหรับ
ผู ้บริหารระดับกลาง
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)

๒. จิตวทิยาฝ่ายอํานวยการ 
(สถาบันวชิาการป้องกัน
ประเทศ)

ประกาศนียบัตรชั �นสูง
การบรหิารงานภาครฐั
และกฎหมายมหาชน 
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)

๓ . เ ส น า ธิ ก า ร ท ห า ร
(สถาบันวชิาการป้องกันประเทศ)

๔.

๕. การกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์ ในการปฏิบัติ
งาน (สํานักงาน ก.พ./
มหาวทิยาลัย)

๖.การพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษเพื�อการสื�อสาร 
(สถาบันเกษตราธิการ)

๘. เทคนิคการตรวจแก้หนงัสอื
ราชการ (สบค.)

หลักสูตรเลือกเสรี
๑. นักปกครองระดับสูง

(สถาบันด�ารงราชานุภาพ)
๒. การป้องกันราชอาณาจักร

(วปอ.) (สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ)

๓.นักบริหารระดับสูง:
ผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
 (นบส.กพ.1) (ส�านกังาน ก.พ.)

๔. นักบรหิารระดบัสงู (ส.นบส.)  
(ส�านักงาน ก.พ.)

๕. การบริหารงานภาครัฐ และ
กฎหมายมหาชนส�าหรับ
นักบริหารระดับสูง
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)

๖. การบริหารเศรษฐกิจ
 สาธารณะส�าหรับนกับรหิาร
 ระดบัสงู (สถาบนัพระปกเกล้าฯ)

๗.นักบริหารการทูต (กระทรวง 
   การต่างประเทศ)
๘. ผู้ตรวจราชการระดับกรม

 (ส�านักงานปลัดส�านักนายก
รัฐมนตรี)

๙. จิตวิทยาความมั่นคง
(สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ)

๑๐. การบริหารกิจการบ้าน
เมืองท่ีดีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนส�าหรับนักบริหารระดับ
สูง (ส�านักงาน ก.พ.ร.)
๑๑.  นกับรหิารการเงนิการคลงั
ภาครัฐระดับสู ง  (นบค. ) 
(กระทรวงการคลัง)

หลักสูตรบังคับ
๑. นักบรหิารระดับ
สูง:ผู้บริหาร ส่ วนราชการ (
ส�านักงาน ก.พ.)
หลักสูตรเลือกเสรี

๑. การป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) (สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ)

๒. ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (CIO)

๓. นักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง (นบค.)
(กระทรวงการคลัง)

๔. นักบรหิารการทูต (กระทรวง
การต่างประเทศ)

๕. การเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)

๖. พัฒนาสัมพันธ์ระดับ
ผู้บริหารกองบัญชาการ
 กองทพัไทย (สถาบนัวชิาการ
ป้องกันประเทศ)

๗. นักบริหารงานยุติธรรม
ทางปกครองระดับสูง
(ศาลปกครอง)

หลักสูตรเลือกเสรี

๑. การป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.)(สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ)

๒. นักบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ
ระดับสูง (นบค.)
(กระทรวงการคลัง)

๓. นักบรหิารการทตู (กระทรวง
การต่างประเทศ)

๔. การเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง
(สถาบันพระปกเกล้าฯ)

๕. พัฒนาสัมพันธ์ระดับ
ผู้บริหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย (สถาบันวิชา
การป้องกันประเทศ)

๖. นักบริหารงานยุติธรรม
ทางปกครองระดับสูง
(ศาลปกครอง)
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นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
หัวหน�าฝ�ายหร�อเทียบเท�า

หลักการและเหตุผล
 
 การพฒันาผูน้�าในภาคราชการ เพือ่ให้เป็นกลไกหลกัส�าคญัทีจ่ะน�าการขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาลและยทุธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความทันสมัยก้าวสู่สากลมีขีดความสามารถในการก้าวสู่
การแข่งขันในระดับเวทีโลก โดยการปรับโครงสร้างภาคราชการแนวทางการ ท�างาน และวัฒนธรรมของการท�างานแบบเก่า 
ซึ่งมีข้อจ�ากัดปรับเปลี่ยนได้ยากไปสู่การท�างานของข้าราชการยุคใหม่ท่ีต้องมีความยืดหยุ่นคลองตัวกว่ามีการพิจารณา
สิ่งต่าง ๆ  ด้วยความลกึซึง้ในหลากหลายมติ ิมกีารท�างาน ในลกัษณะเชิงรกุ โดยการพฒันาผู้น�าภาคราชการให้มคีวามพร้อม
ส�าหรับการก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูง มีภาวะผู้น�า เข้าใจบทบาทตนเองสามารถสร้างกระบวนทัศน์และการบริหารการ
เปลีย่นแปลงในหน่วยงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมสร้างการเปลีย่นแปลงด้วยนวตักรรมใหม่ให้แก่องค์กรและบคุลากร
ในองค์กรได้ตลอดจน กระตุ้นให้เกดิการพฒันาศกัยภาพขององค์กรเพือ่เป็นกลไกพืน้ฐานทีส่�าคญัต่อการผลกัดนัระบบบรหิาร
ราชการราชการให้ย่ังยืน และมีเสถียรภาพต่อไปและตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 4 
ที่ต้องพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการโดยมาตรา 72 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่
ด�าเนนิการให้มกีารเพิม่พนูประสทิธภิาพ และเสรมิสร้างแรงจงูใจแก่ข้าราชการพลเรอืนสามญัเพือ่ให้ข้าราชการพลเรอืนสามญั
มคีณุภาพ คณุธรรม จรยิธรรม คณุภาพชีวิต มขีวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัริาชการให้เกดิผลสมัฤทธิ ์ต่อภารกจิของรฐั

วัตถุประสงค์โครงการ 
 
เพื่อให้นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง     
1. ได้รบัความรู ้ความเข้าใจในการพฒันาแนวคดิและวสิยัทศัน์ทีจ่ะสามารถเป็นผูน้�าบรหิารการเปลีย่นแปลงและบรหิารงาน
ได้อย่างมืออาชีพ     
2. เพิ่มพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์การได้  
3. เข้าใจกระบวนการสร้างเครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner)    
4. มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม     
5. สามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อวิชา 
 
1. การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม ชี้แจงหลักสูตร/ ละลายพฤติกรรม/                            3 วัน
    สร้างความคุ้นเคย/ การท�างานเป็นทีม/ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์(Adventure Rally)                                                                  
2. บทน�า (Introduction)     
    2.1 ภาวะผู้น�าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง                                                                      3 ชั่วโมง
    2.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)                                               3 ชั่วโมง 
 2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย                                                   3 ชั่วโมง   
3. การพัฒนาตนเอง (Leading/ Change Self)     
    3.1 การเสริมสร้างบุคลิกภาพส�าหรับนักบริหาร (Personality)                                            7 ชั่วโมง 
 3.2 การวิเคราะห์ตนเอง (Can Do, Will Do, How Fit)                                                     3 ชั่วโมง 
 3.3 การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตัว (Self Visioning)                                                              3 ชั่วโมง 
 3.4 จิตวิทยาส�าหรับนักบริหาร (Psychology)                                                                3 ชั่วโมง 
 3.5 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)                          3 ชั่วโมง 
 3.6 การเขียนเพื่อการสื่อสาร                                                                                      3 ชั่วโมง 
 3.7 การพูดในที่ชุมชน                                                                                              3 ชั่วโมง
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4. การพัฒนาทีมงาน (Leading/Change Team)     
    4.1 ศิลปะการเป็นผู้น�าและการสอนงาน (Situation Leadership & Coaching)                        3 ชั่วโมง 
 4.2 การแก้ไขความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง                                                              3 ชั่วโมง
5. การพัฒนาองค์กร (Leading/ Change Organization)     
    5.1 การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ส่วนตัวและองค์กร        6 ชั่วโมง 
 5.2 การแปลงแผนกลยุทธ์สู้การปฏิบัติ                                                                          6 ชั่วโมง  
 5.3 การฝึกปฏิบัติการวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                     32 ชั่วโมง 
 5.4 การประเมินผลแผนกลยุทธ์องค์กร                                                                          3 ชั่วโมง
6. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (Leading / Change Process)     
    6.1 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ                                                        3 ชั่วโมง 
 6.2 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการเกษตร                                                      3 ชั่วโมง
7. การพัฒนาความรู้เฉพาะทาง (Functional Competency)     
    7.1 ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         3 ชั่วโมง 
 7.2 การพัฒนาการเกษตรไทยสู้สากล                                                                           4 ชั่วโมง 
 7.3 บทบาทของผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการ           3 ชั่วโมง
          ภาครัฐแนวใหม่                                       
    7.4 บทบาทของภาคเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร                                                        3 ชั่วโมง 
 7.5 วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ       3 ชั่วโมง
         ในภาคราชการ                                                                 
    7.6 การบริหารการเงินและงบประมาณ                                                                       6 ชั่วโมง 
 7.7 ระเบียบงานพัสดุที่ผู้บริหารควรรู้                                                                           3 ชั่วโมง 
 7.8 คุณธรรม/ จริยธรรม ส�าหรับนักบริหาร                                                                   3 ชั่วโมง
8. การศึกษาดูงานในกรุงเทพ/ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค                                                     3 วัน
9. ปัจฉิมนิเทศและน�าเสนอผลงาน                                                                                 1 วัน   
                                                                                        รวม 27 วัน

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือ     

2. ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

(HiPPS) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม) 

3. พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ด�ารงต�าแหน่งระดับ 7 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม  

ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก�าหนดต้องไม่เคยผ่านหลักสูตรนักบริหารการพัฒนา การเกษตรและ

สหกรณ์ระดับกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อน และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดทั้ง

120 คน / รุ่น 

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท

สถาบันเกษตราธิการ
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ผู้อำานวยการโครงการ” 

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
หัวหน�าฝ�าย ผู�อํานวยการส�วน / โครงการ หร�อเทียบเท�า (อํานวยการระดับต�น)

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล ในฐานะหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในด้านการพฒันาบคุลากรของกรมให้มคีวามรู ้ ความ

เข้าใจ ประสบการณ์และทศันคตทิีด่ใีนการปฏบิตังิาน สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างถกูต้องตรง ตามหลกัวชิาการ โดยต้องด�าเนนิ

การให้ครอบคลมุทัง้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการ ข้าราชการเป็นบคุลากรล�าดบัแรกทีส่�านักบรหิารทรพัยากร

บุคคลได้ด�าเนนิการจัดท�าหลกัสูตรมาตรฐาน ซึง่เป็นหลกัสตูรภาคบงัคบัส�าหรบัข้าราชการกรมชลประทาน โดยแบ่งเป็น 11 สาย

งาน จ�าแนกกลุ่ม  ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเป็น 3 กลุม่ คอื 1) ระดบัปฏิบตักิารและปฏบิตังิาน 2) ระดบัช�านาญการและช�านาญงาน 

3) ระดบัช�านาญการพเิศษและอาวโุส โดยมุง่เน้นให้บคุลากรมคีวามรู ้ ทักษะ และสมรรถนะทีเ่หมาะสมต่อการปฏบิตังิาน ใน

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และต่อการมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชา สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 สบืเนือ่งจากมาตรการบรหิารและพัฒนาก�าลงัคนภาครฐั (พ.ศ. 2557 - 2561) เน้นการพัฒนาบคุลากรบนพืน้ฐานของ

สมรรถนะ และพฒันาผูน้�าการเปลีย่นแปลงในทกุระดบัชัน้ ประกอบกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากรกรมชลประทาน 

(พ.ศ.2560 - 2564) ท่ีเน้นการด�าเนนิการเชิงรุก การปฏบิตังิานบรหิารทีเ่ป็นเลศิ การมุง่ผลสัมฤทธิ ์การท�างานเป็นทมี การบรกิาร

ทีด่ ีการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ความเข้าใจงานชลประทาน การยึดมัน่ในความถกูต้องของแบบแผนและจริยธรรม 

เพือ่ให้สามารถเป็นผูบ้รหิารทีด่ไีด้นัน้

 ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล จงึได้ก�าหนดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร “ผูอ้�านวยการโครงการ” เป็น

หลกัสตูรทกัษะทางการบรหิารส�าหรบัข้าราชการกรมชลประทาน คณุสมบตัติามมตทิีค่ณะกรรมการประจ�าหลกัสตูรก�าหนด เพือ่

ให้ครอบคลมุวชิาการทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูท่ี้ก�าลงัด�ารงต�าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าโครงการ และผูท้ีก่�าลงัจะด�ารงต�าแหน่ง

ต่อไปในอนาคต ซึง่เป็นก�าลงัส�าคัญในการบรหิารงานชลประทาน ทัว่ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เสริมทักษะการท�างานให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการบริหารงานโครงการชลประทาน
2. ให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน
3. ให้เป็นผู้ที่มีมุมมอง และวิสัยทัศน์ กว้างไกลทั้งในระดับชาติ ระดับสังคม และระดับโครงการเพื่อสามารถสร้างสรรค์
รูปแบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
4. ให้เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายท่ีกรมชลประทานก�าหนด ให้เป็นหลักสูตร ท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดสมรรถนะในการด�ารงต�าแหน่ง

หัวข้อวิชา 
 
แบ่งออกเป็นเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้อ�านวยการโครงการจะต้องเรียนรู้เพื่อน�าไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
การก�าหนดต�าแหน่งของ ส�านักงาน ก.พ. จ�านวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ หมวดหลัก คือ 
1. หมวดวิชาด้านวิศวกรรม แผนงานและโครงการ    
2. หมวดวิชาด้านบริหารงานโครงการ   
3. หมวดวิชาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล     
4. หมวดวิชาด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ   
5. หมวดวิชาด้านการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด
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คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งนายช่างชลประทาน หรือ นายช่างโยธาอาวุโส และด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน / 
ผู้อ�านวยการโครงการ ผคป. / ผคบ. / ผจก. / สจด. หรือ เทียบเท่า โดยมีระยะเวลารวมในการด�ารงต�าแหน่ง
ระดับอาวุโสไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560  ... หรือ
2. เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งนายช่างชลประทาน หรือ นายช่างโยธาอาวุโส และด�ารงต�าแหน่ง วศ. / จน. / หัวหน้า
ฝ่ายต่�ากว่าส�านัก/กอง 2 ระดับ โดยมีระยะเวลารวมในการด�ารงต�าแหน่งระดับอาวุโสไม่น้อยกว่า 5 ปี   นับ
ถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560  ... หรือ
3. เปน็ผูด้�ารงต�าแหนง่ระดบัช�านาญการพเิศษทุกสายงาน และปจัจบุนัด�ารงต�าแหนง่ผูอ้�านวยการสว่น หรอื 
เทียบเท่าต่�ากว่าส�านัก/กอง 1 ระดับ ... หรือ 
4. เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งวิศวกรชลประทาน หรือ วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 2 
ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 และปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่�ากว่าส�านัก/กอง  2 
ระดับ ... หรือ
5. เปน็ผูด้�ารงต�าแหนง่วศิวกรชลประทาน หรอื วศิวกรโยธาช�านาญการพเิศษ ท่ีผา่นการด�ารงต�าแหนง่ระดบั
ช�านาญการ โดยมรีะยะเวลารวมในการด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่�ากวา่ส�านัก/กอง 2 ระดับไมน้่อยกวา่ 5 ป ี
นบัถงึวนัสดุทา้ยวันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2560 (เฉพาะผูเ้คยด�ารงต�าแหนง่ระดบั 7 เดมิ กอ่น 11 ธ.ค. 51) ... หรอื
6. เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งวิศวกรชลประทานช�านาญการ และด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน / ผู้อ�านวยการ
โครงการ ผคป. / ผคบ. / ผจก. / สจด. หรือ เทียบเท่า โดยมีระยะเวลารวมในการด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 (เฉพาะผู้เคยด�ารงต�าแหน่งระดับ 7 เดิม 
ก่อน 11 ธ.ค. 51) ... หรือ
7. เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งวิศวกรชลประทาน หรือ วิศวกรโยธาช�านาญการ โดยมีระยะเวลารวมในการด�ารง
ต�าแหนง่ วศ. / จน. / หวัหน้าฝา่ยต่�ากวา่ส�านกั/กอง 2 ระดบัไม่นอ้ยกวา่ 5 ป ีนบัถงึวนัสดุทา้ยวนัที ่1 เมษายน 
พ.ศ. 2560 (เฉพาะผู้เคยด�ารงต�าแหน่งระดับ 7 เดิม ก่อน 11 ธ.ค. 51)
8. มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี
9. กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา 
(อ.เทพา อ.สะบา้ยอ้ย อ.จะนะ อ.นาทวี) สามารถนบัระยะเวลาการด�ารงต�าแหนง่ทวคีณู ตามประกาศ อกพ.    
กรมชลประทาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ด�ารงต�าแหน่งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
10. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
11. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการก�าหนด

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม  มีการประเมินผล 
    1.1 จ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่�ากว่าจ�านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่ก�าหนดไว้ 
    1.2 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ 
          โดยการทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม (Pretest – Posttest) 
    1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
          ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม     
    1.4 ประเมินผลจากการวางแผนการน�าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
    1.5  ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมหลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3-6 เดือน มีการติดตามผล 
    3.1 ติดตามผลการน�าความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
    3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
   3.3 ติดตามประโยชน์ของการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงานหรือการบริการของ
หน่วยงาน

50 คน / รุ่น

งบประมาณ โดยประมาณ 1,705,000 บาท/รุ่น
(สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด)

วิธีการวัดและประเมินผลโครงการ

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

งบประมาณ 
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ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MC03

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการส�วน / โครงการหร�อเทียบเท�า (ผู�อํานวยการระดับต�น)

หลักการและเหตุผล
 
            หลักสตูรนกับริหารการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ระดบัสงู ให้มคีวามสอดคล้องกบัเป้าหมายของ  การพัฒนาและ
บรหิารก�าลงัคนภาครฐัของส�านกังาน ก.พ. เพือ่เตรยีมความพร้อมและเสรมิสร้างขดีสมรรถนะด้านการบรหิารจดัการทีส่�าคญั
และเหมาะสมส�าหรบัการบรหิารงาน เพือ่ให้นักบรหิารระดบัสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนกับรหิารมอือาชพีท่ีต้องมี
ความตระหนกัรูใ้นบรบิทความเป็นนานาชาต ิอกีทัง้สามารถพฒันาตนเองให้รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาเป็นตวัแบบ
ทีด่แีก่ข้าราชการในทกุระดบั ตลอดจนสามารถก�าหนดแนวทางด้านนโยบายเพือ่วางแผนรองรบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ถกูต้องตาม ทศิทางเดียวกนักบัรัฐบาลและกระทรวงมคีวามพร้อมทีจ่ะบรหิารงานด้วยวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 
สามารถตอบสนองนโยบายรฐับาล กระทรวง กรม ซึง่เป็นภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีต้่องอาศยัประสบการณ์และความ
รอบรูด้้านการบรหิารงานทีก่ว้างขวางเป็นอย่างยิง่

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. เพือ่ให้นกับรหิารการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ระดบัสงู มคีวามเป็นมืออาชพี (Professional)     มวีสิยัทศัน์ มสีมรรถนะ 
และขีดความสามารถในระดับสูง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
2. เพื่อให้นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีการตื่นตัวใน
การรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในวงกว้างและในเชิงลึก    
3. เพื่อให้นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง มีความเป็นนานาชาติ (International) มีความเป็นกลาง
ทางความคิด คิดเชิงบวกกับบริบทนานาชาติ รู้หลักสากลนิยม
4. เพือ่ให้นักบริหารการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ ระดบัสงู เป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรมเป็นตวัอย่างท่ีดขีองข้าราชการ
ในทุกระดับ     
5. เพื่อให้นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง เข้าใจและสามารถพัฒนากระบวนการเครือข่ายและระบบ
พันธมิตร (Partner) เพื่อเพิ่มพลังการท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวข้อวิชา 
 
ช่วงที่ 1 จ�านวน 4 วันท�าการ     
 หมวดที่ 1  ปฐมนิเทศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคบังคับ)   4 วันท�าการ 
   1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการท�างานเป็นทีม      (15 ชม.)
   2. การจัดกระดูก ปรับเส้นเอ็น เห็นสุขภาพใหม่      (3 ชม.)
            3. การกดจุดหยุดเครียด      (3 ชม.)
             4. กินอยู่อย่างสง่า      (3 ชม.)
   5. การออกก�าลังกายที่เหมาะสมสาหรับนักบริหารระดับสูง       (3 ชม.) 
             6. การบรรยายธรรมะ เรื่อง คุณธรรมนักบริหารเพื่อการท�างานที่สัมฤทธิ์ผล   (3 ชม.)
ช่วงที่ 2 จ�านวน 31 วันท�าการ     
 หมวดที่ 2  การพัฒนาภาคการเกษตรไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงระดับสากล   12 ชั่วโมง
   1. Executive Forum : เกษตรน�้าน้อย:ทางออกของเกษตรกรไทยในภาวะวิกฤติภัยแล้ง (3 ชม)
   2. การเติบโตของจีนในโอกาสและความท้าทายต่อไทยและภูมิภาค ASEAN   (3 ชม.) 
   3. Executive Forum : ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การค้าเสรีของไทย:สินค้าเกษตรไทยจะก้าวเดิน
       ต่อไปอย่างไร      (3 ชม.)  
   4. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ:การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
                        พลังงาน       (3 ชม.)   
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หัวข้อวิชา

 หมวดที่ 3  การพัฒนาภาคการเกษตรภายใต้บริบทหลักของประเทศไทย      21 ชั่วโมง  
   1. นโยบายการพัฒนาภาคการเกษตร : 2559-2560      ( 3 ชม.)
   2. การสร้างความมั่นคงของประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   (3 ชม.) 
   3. รูปธรรมของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตร (3 ชม.) 
   4. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกต่อการวางแผนพัฒนาภาคการเกษตรไทย (3 ชม.)  
   5. กลไกการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม (3 ชม.) 
   6. อนาคตของสินค้าเกษตรไทยในประชาคมอาเซียน      (3 ชม.)
   7. Executive Forum : แนวทางการยกระดับสมรรถนะเกษตรกรไทยสู่การเป็นมือชีพผ่าน
                      กระบวนการสหกรณ์และเกษตรพันธะสัญญา      (3 ชม.)
 หมวดที่ 4  การพัฒนากระบวนการทางความคิดของนักบริหารระดับสูง      21 ชั่วโมง  
   1. การพัฒนากระบวนการคิดของนักบริหารระดับสูง      (6 ชม.)   
    2. การก�าหนดแผนผังเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร     (12 ชม.)  
   3. การบริหารโครงการ (Project Management)      (3 ชม.)   
 หมวดที่ 5  การพัฒนาภาวะผู้น�าเพื่อการพัฒนาองค์กร      30 ชั่วโมง
   1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙    ( 3 ชม)
   2. จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาส�าหรับนักบริหารระดับสูง  (3 ชม) 
   3. ภาวะผู้น�ากับปัญหาเชิงคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย      (3 ชม.)   
   4. สุดยอดภาวะผู้น�าภายใต้บริบทบรรทัดฐานใหม่ (New Normal)    (3 ชม.)
   5. เทคนิคการสื่อสารและการน�าเสนอส�าหรับผู้บริหารระดับสูง      (6 ชม.)  
   6. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส social network      (3 ชม.)  
   7. การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล   (6 ชม.) 
   8. การพัฒนานักบริหารสู่การเป็นผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม     (3 ชม.) 
 หมวดที่  6 การบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จานวน    12 ชั่วโมง 
   1. ระบบงบประมาณและการบริหารการเงิน      (3 ชม.)  
   2. การจัดท�างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน      (3 ชม.)   
   3. ความรู้ด้านการพัสดุส�าหรับนักบริหารระดับสูง      (3 ชม.)
   4. การบริหารงบประมาณองค์กรภาครัฐ : ข้อพึงระวังส�าหรับนักบริหารระดับสูง  (3 ชม) 
 หมวดที่ 7  การบริหารจัดการภาคการเกษตรแนวใหม ่      9 ชั่วโมง   
   1. นวัตกรรมการจัดการเกษตรเพื่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร      (3 ชม.)
   2. ความท้าทายของสินค้าเกษตรไทยในเวทีโลก      (3 ชม.)
   3. ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ คุณค่าเพิ่ม (Value Chain) ของภาคการเกษตรไทย (3 ชม.)  
 หมวดที่ 8 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ (ภาคบังคับ)      69 ชั่วโมง 
   1. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)      (3 ชม)   
   2. การศึกษากลุ่ม      (60 ชม.)   
   3. การน�าเสนอรายงานกลุ่ม      (6 ชม)   
 หมวดที่ 9  การน�าเสนอผลงาน การปัจฉิมนิเทศ การสอบวัดความรู้ และประเมิน   6 ชั่วโมง 
   1. น�าเสนอรายงานการศึกษากลุ่มยอดเยี่ยม      (1 ชม.)   
   2. การปัจฉิมนิเทศ การสอบวัดความรู้ การประเมินภาพรวมของผลการศึกษากลุ่ม การมอบ
      รางวัลและรับฟังข้อเสนอแนะจากนักบริหารระดับสูงระดับสูงของกระทรวงเกษตรและ
       สหกรณ์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ       (5 ชม.)
ช่วงที่ 3 จ�านวน 8 วันท�าการ     
 หมวดที่ 10 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ (ภาคบังคับ)    8 วันท�าการ 
          1. การศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง      4 วันท�าการ 
   2. การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน (Social Lab) 1 ครั้ง      4 วันท�าการ
รวมทั้งสิ้น 43 วันท�าการ 258 ชั่วโมง
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คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. ด�ารงต�าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (อยู่ในระดับ 8 เดิม) ที่ปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน

/ โครงการ หรือ    

2.  ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ    

3. ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการต้น หรืออ�านวยการสูง หรือ   

4. ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับช�านาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ     

5. พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ด�ารงต�าแหน่งระดับ 8 / 9 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ป ี

ทั้งน้ี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรมทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก�าหนดต้องไม่เคยได้รับ การฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และควร

พิจารณาผู้ที่ปฏิบัติราชการในต�าแหน่งที่ครองอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี (การค�านวณระยะเวลาในการ

ด�ารงต�าแหน่งปัจจุบันนับถึงเปิดการฝึกอบรม)

120 คน / รุ่น 

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ค่าลงทะเบียน 60,000 บาท

สถาบันเกษตราธิการ
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ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MC04

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : 
ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
รองอธิบดี (บร�หารระดับต�น)

หลักการและเหตุผล
 

 ส�านกังาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล ได้พจิารณาเห็นความจ�าเป็นอย่างยิง่ในการ
พฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูจึงได้จดัด�าเนนิการหลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู : ผูบ้รหิารส่วนราชการ (นบส.2) ส�าหรบัรองหวัหน้าส่วน
ราชการมาอย่างต่อเนือ่งเพือ่เป็นการเสรมิสร้าง (Enhance) เร่งเร้า (Accelerate) และรกัษาไว้ (Maintain) ซึง่ศกัยภาพและ
สมรรถนะด้านการบรหิารเพือ่ให้รองหวัหน้าส่วนราชการสามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเตม็ศกัยภาพและมคีวามพร้อมส�าหรบัการ
ปฏิบัตงิานในระดบัทีสู่งขึน้ต่อไป รวมทัง้เสรมิสร้างเครอืข่ายการบรหิารในราชการเพือ่ให้ผู้บรหิารในฐานะรองหัวหน้าส่วนราชการ
สามารถน�าการเปลีย่นแปลงและขบัเคลือ่นประเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ อนัจะน�าไปสูป่ระโยชน์สุขของประชาชนได้อย่าง
ยัง่ยนื

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. สร้างความตระหนักและภาคภูมิใจในบทบาทการเป็นผู้บริหารของส่วนราชการ  
2. เพือ่สร้างความพร้อมให้ผู้บรหิารส�าหรบัการด�ารงต�าแหน่งในระดับทีส่งูขึน้และมสีมรรถนะเพือ่การบริหารงานในฐานะผูน้�า
ขององค์กรในอนาคต     
3. เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้น�าและการบริหารเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด     
4. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการ ส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการการท�างานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน

หัวข้อวิชา 
 
เนื้อหาวิชาในโครงการ นบส. 2 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่    
ส่วนที่ 1 การสั่งสมประสบการณ์     
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและระบบราชการ     
ส่วนที่ 3 สมรรถนะและความสามารถต่าง ๆ 

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด

1. เปน็ผูด้�ารงต�าแหนง่ประเภทบรหิารระดับต้นและได้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง รองหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกรม หรือ    

2. ไม่เป็นผู้เกษียณอายุราชการก่อนปีงบประมาณ ถัดไปจากปีที่ศึกษาอบรม

1 คน / รุ่น

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท

ส�านักงาน ก.พ.
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ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO01

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการติดตามและสอนงาน
สำาหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ระดับหัวหน�าฝ�ายหร�อปฏิบัติหน�าที่เทียบเท�า

หลักการและเหตุผล

  พระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บญัญัตใิห้ผูบ้งัคบับญัชา มหีน้าทีป่ระเมนิผลการ
ปฏิบัตริาชการของผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชา เพือ่ใช้ประกอบการพจิารณาแต่งต้ังและ เล่ือนเงนิเดือน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวธีิการ
ที ่ก.พ. ก�าหนด ในหลักเกณฑ์และวธิกีารดังกล่าวน้ี จะน�าหลัก ในกระบวนการของระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานมาใช้ คอื 
การวางแผนและมอบหมายงาน การตดิตามงาน การพฒันาผูป้ฏิบตังิาน การประเมนิ และการให้สิง่จงูใจ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ประสบการณ์และพัฒนาทักษะของผู้บังคับบัญชาในการติดตามงานและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเป็นข้ันตอนท่ีส�าคัญย่ิงใน
กระบวนการบรหิารผลการปฏบิตังิานทีจ่ะท�าให้เกดิการเพิม่พูนประโยชน์และเสรมิสร้างแรงจงูใจให้แก่ข้าราชการ                    
 เพือ่เป็นการเสรมิสร้างทกัษะให้ข้าราชการซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัทีต้่องเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ
ผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชา เกิดความตระหนกัต่อระบบบรหิารผลการปฏิบตังิาน ได้เรยีนรู้เทคนคิ และฝึกทักษะ วธีิการในการตดิตาม
และสอนงาน กรมชลประทานจงึได้น�าหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพการตดิตามและสอนงานส�าหรบัการบรหิารผลการปฏบิตัิ
งานของผูบ้งัคับบญัชา ซ่ึงเป็นหลกัสตูรกลางท่ีส�านกังาน ก.พ.พฒันาขึน้ มาใช้เป็นแนวทางการพฒันาองค์ความรู ้ทกัษะ และ
สมรรถนะของข้าราชการ ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาทีต้่องเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏิบติัราชการของผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชา โดยจะเน้นการ
พฒันาข้าราชการทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชาระดบัต้น ซ่ึงรับผดิชอบการประเมนิผลงานการตดิตามงานและสอนงานของผูใ้ต้บังคบั
บญัชาโดยตรง

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เพือ่ให้ข้าราชการทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงรบัผิดชอบการประเมนิผลงานการตดิตามงาน และสอนงานของผูใ้ต้บงัคบับญัชา
โดยตรงเข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกทักษะ วิธีการในการติดตามและสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะส่งผลให้มีการ
พัฒนาประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
2. เพือ่ส่งเสรมิให้ข้าราชการทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปขยายผลการด�าเนนิการในหน่วยงานเพือ่ ลดปัญหาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและสร้างการยอมรับในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

หัวข้อวิชา 
 
1. ขายความคิด : ท�าไมต้องโค้ชในระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน    1 ชั่วโมง 
2. กระบวนการโค้ชแบบ “GROW Model”    1 ชั่วโมง
3. ทักษะส�าคัญของผู้บังคับบัญชาในการโค้ช    4.5 ชั่วโมง
4. ปัจจัยเกื้อหนุนส�าหรับการโค้ช    3 ชั่วโมง
5. Coaching Practice    1.5 ชั่วโมง
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน    2 ชั่วโมง
      รวม  13 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้บังคับบัญชาต่�ากว่าส�านัก/กอง 1 ระดับ ซึ่งรับผิดชอบการประเมินผลงานการติดตามงาน และสอน
งานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
2. เป็นหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ซึ่งรับผิดชอบการประเมินผลงานการติดตามงาน และสอนงานของผู้ใต้
บังคับบัญชาโดยตรง
3. สังกัดทุกส�านัก/กอง/กลุ่ม

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน218



จำานวน จำานวนผู้มีคุณสมบัติทั้งหมด50 คน/รุ่น

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ตามหน่วยงานที่ด�าเนินการ  (บาท/รุ่น) 

หน่วยงานภายนอก หรือส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 219



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO02

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการสอนงาน (Coaching)

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
หัวหน�าฝ�ายหร�อปฏิบัติหน�าที่เทียบเท�า 

หลักการและเหตุผล

  การสอนงาน (Coaching) เป็นวธิพีฒันาทรพัยากรบคุคลในพืน้ทีป่ฏิบตังิานจรงิ และเป็นหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ี
ต้องสอนงานผูใ้ต้บงัคบับัญชา โดยมเีป้าหมายเพือ่พฒันาศกัยภาพของผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้มคีวามรู ้ ทกัษะและสมรรถนะท่ี
เหมาะสม เพือ่ให้สามารถปลดปล่อยศกัยภาพและส่งมอบผลการปฏบิตังิานให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของหน่วยงานได้ โดยการ
สอนงานเป็นการสร้างความเข้าใจถงึความส�าคญั รปูแบบ เทคนคิ และคณุสมบตัขิองผูส้อนงานทีด่แีละเพือ่การสอนงานทีม่ี
ประสทิธภิาพ และให้ได้ประสทิธผิลสงูสดุ

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อ
ให้การท�างานนั้น ๆ ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
2. เพื่อถ่ายทอดเทคนิค และวิธีการท�างานเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีศักยภาพ (Potential) ในการท�างานท่ีสูงข้ึน มีความ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อันน�ามาซึ่งต�าแหน่งเจริญก้าวหน้าต่อไป

หัวข้อวิชา 
 
1. ความส�าคัญของการสอนงาน
2. ความหมายของการสอนงาน
3. ประโยชน์ของการสอนงาน
4. คุณสมบัติของผู้สอนงาน
5. กระบวนการในการสอนงาน
6. เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
7. กรณีศึกษา
8. สรุปบทเรียน

คุณสมบัติ 1. เป็นข้าราชการประเภทอ�านวยการและบริหาร
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ส�านักงาน ก.พ.

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน220



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO03

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพ�ดในที่ชุมชน

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
หัวหน�าฝ�ายหร�อเทียบเท�า 

หลักการและเหตุผล
 

 การพดูให้ดใีห้เหมาะสมกับโอกาสและสถานทีห่รอืชนะใจคนนัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่กไ็ม่ใช่เรือ่งยาก เพราะเป็นทกัษะที่
ทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละฝึกฝนกนัได้ บ่อยครัง้ท่ีความคดิอ่านด ีๆ  กลบัต้องมาล้มเหลว ถูกเข้าใจผิดหรอืพลาดโอกาสท่ีคาดหวัง
ไปอย่างน่าเสยีดาย เนือ่งจากการพดูทีข่าดความแหลมคม ขาดศิลปะในการจัดระบบความคดิในการถ่ายทอด หรอืขาดความ
เชือ่ม่ันในบุคลิกภาพทีแ่สดงออก

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี และศิลปะการพูดในที่ชุมชน
2. น�าความรู้และทักษะที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ

หัวข้อวิชา 
 
การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอกเพื่อเสริมทางด้านการพูด / การพูดขั้นพื้นฐานและฝึกปฏิบัติ / การสร้างโครงเรื่อง
และการสร้างบรรยากาศพร้อมฝึกปฏิบัติ / การพูดจูงใจ และฝึกปฏิบัติ / การพูดแบบผู้น�าและการพูดในโอกาสต่าง ๆ พร้อม
ฝึกปฏิบัติ

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

1. เปน็ผูด้�ารงต�าแหนง่ประเภทบรหิารระดับต้นและได้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง รองหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกรม หรือ    

2. ไม่เป็นผู้เกษียณอายุราชการก่อนปีงบประมาณ ถัดไปจากปีที่ศึกษาอบรม

รุ่นละ 40 คน

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 221



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO04

การใช้ภาษาอังกฤษเพ�่อการสื่อสาร

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการส�วน / โครงการหร�อเทียบเท�า (อํานวยการระดับต�น)

หลักการและเหตุผล

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรม หลกัสตูร “การใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร” เพ่ือสนบัสนนุ
และส่งเสรมิให้ข้าราชการมคีวามรูภ้าษาองักฤษเพิม่ขึน้และมโีอกาสฝึกทักษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในการปฏบิติังานได้
อย่างเหมาะสม เป็นการเพิม่ศกัยภาพบคุลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประสานความร่วมมอื แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประชาคมโลกได้

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน  
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมกีารแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์กบัวทิยากร และระหว่างผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมด้วยกนั

หัวข้อวิชา 
 
การเรียนการสอนปูพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้ง 4 ทักษะ เพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องของ การพูด 
ฟัง อ่าน เขียน เพื่อน�าไปใช้สื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางการ การประชุมสัมมนา สถานการณ์เกี่ยวกับชีวิต
ประจ�าวัน และสถานการณ์สังสรรค์อื่น ๆ มีรายละเอียด ดังนี้    
1. การสนทนา (Conversation)     
2. การฟัง (Listening)     
3. การอ่าน (Reading)     
4. การเขียน (Writing)

คุณสมบัติ
1. เป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  
2. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป    
3. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 45 ปี และรับราชการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด1 คน / รุ่น

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

สถาบันเกษตราธิการ

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน222



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO05

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการส�วน / โครงการหร�อเทียบเท�า (อํานวยการระดับต�น)

หลักการและเหตุผล
 

 สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการ มีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยและการบรหิารจดัการบ้านเมอืงทีด่ ีจงึได้จดัการศกึษาอบรมหลกัสตูรประกาศนยีบตัร ธรรมาภบิาลของ
ผูบ้รหิารระดบักลาง เพือ่ให้ผูบ้รหิารระดบักลางต้องเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และวสัิยทศัน์ทีก่ว้างไกล ตลอด
จนต้องเป็นผูร้อบรูเ้รือ่งหลกัการบริหารและการบรหิารเชงิรกุ การให้บรกิารโดยได้รบัความพงึพอใจจากผูร้บับรกิารสงูสดุ การ
บรหิารทรพัยากรต้องเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การบริหารนัน้ ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์โครงการ 
 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในบริบททางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ       
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิด และหลักการเก่ียวกับธรรมาภิบาล และการใช้เครื่องมือทาง การบริหารให้
สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้     
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานสมัยใหม่ และสามารถน�าไปปรับใช้ในองค์กรได้ 
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การบริหาร      
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเตรียมการไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง 

หัวข้อวิชา 
 
ประกอบไปด้วย 8 หมวดวิชา     (180 ชั่วโมง) 
หมวด 1 ปฐมนิเทศ     (12 ชั่วโมง)  
หมวด 2 บริบททางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      (24 ชั่วโมง)
หมวด 3 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล      (39 ชั่วโมง)
หมวด 4 ความสัมพันธ์ของเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล   (30 ชั่วโมง)
หมวด 5 การบรรยายพิเศษ      (24 ชั่วโมง) 
หมวด 6 การศึกษาดูงานในประเทศ (ตามที่สถาบันก�าหนด)      (27 ชั่วโมง)  
หมวด 7 ปัจฉิมนิเทศ      (9 ชั่วโมง)  
หมวด 8 เอกสารวิชาการกลุ่ม      (15 ชั่วโมง)

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

1. ข้าราชการด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดับต้น    

2. ข้าราชการด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับช�านาญการ ระดับช�านาญการพิเศษ

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ค่าลงทะเบียน 70,000 บาท

สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 223



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
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นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ (นบร.)

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการส�วน /โครงการหร�อเทียบเท�า (อํานวยการระดับต�น) 

หลักการและเหตุผล

 ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการ
ประสานและด�าเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเป็นเวลากว่า 30 ปี มคีวามเหน็ว่าการขบัเคลือ่นให้การพฒันาตามแนว
พระราชด�ารแิละการน้อมน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปฏบิตัใิห้เกดิผลสมัฤทธิแ์ละประโยชน์สุขแก่ประชาชนนัน้เป็น
เจตนารมณ์ร่วมกนัของทกุกระทรวง กรม หน่วยงานของรฐัและเอกชนทัง้หลายอยูแ่ล้ว แต่ยงัเป็นไปในลกัษณะของการพฒันา
แบบแยกส่วนทีเ่น้นภารกจิขององค์กรของตนหรอืความถนดัของตนเป็นหลัก  

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. เพ่ือเทดิทนู และพทิกัษ์รกัษาสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ     

2. เพือ่เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ ทศันคต ิตลอดจนสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัผูน้�าองค์กรในการบรหิารจดัการเชงิยุทธศาสตร์

เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิงานขบัเคลือ่นการพฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

3. เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และร่วมกนัพฒันาองค์ความรูด้้านการพฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัลึกซึง้และปฏิบตัจิรงิ    

4. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

หัวข้อวิชา 
 
การจัดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้   
1. การบรรยาย อภิปราย และสัมมนา 24 รายวิชา     รวม 65 ชั่วโมง 
2. การศึกษาดูงานในประเทศ 3 ครั้ง รวม 6 วัน      (36 ชั่วโมง)    
3. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง รวม 5 วัน      (30 ชั่วโมง) 
 ณ ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

คุณสมบัติ

 1. ข้าราชการพลเรือนซึ่งด�ารงต�าแหน่งบริหารต้น อ�านวยการสูง เชี่ยวชาญ อ�านวยการต้น หรือช�านาญการ
พเิศษ (กรณีเปน็ช�านาญการพเิศษตอ้งด�ารงต�าแหนง่มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีและตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่นลกัษณะ
งานอ�านวยการหรือหัวหน้ากลุ่มงาน) หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่า 
2. จบการศึกษาไม่ต�่ากว่าวุฒิปริญญาตรี    
3. อายุไม่เกิน 57 ปี นับถึงวันที่เปิดการฝึกอบรม   

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด40 คน / รุ่น

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ส�านักงาน กปร.

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน224



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
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เสนาธิการทหาร

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการส�วน /โครงการหร�อเทียบเท�า (อํานวยการระดับต�น) 

หลักการและเหตุผล
 

 ความร่วมมอืและประสานงานการปฏบิตักินัอย่างใกล้ชดิ ในการพฒันาความเข้าใจอนัดีระหว่างหน่วยงานระดบัสงู
ของเหล่าทพัและหน่วยงานพลเรอืน สามารถปฏบิตัหิน้าทีฝ่่ายเสนาธกิารในการยทุธ์ร่วมระหว่างเหล่าทพั และการยทุธ์กบักองทพั
พนัธมิตรได้ และสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นหน่วยระดับสงูของแต่ละเหล่าทพั และสามารถปฏิบตัหิน้าทีผู่แ้ทนกองทพัไทยในการ
ปฏิบัติงานร่วมหรอืประชุมระหว่างชาตไิด้

วัตถุประสงค์โครงการ 
 
1. คุณลักษณะของนักศึกษาให้เข้าใจสภาพสังคมไทย และมีความเชื่อมั่นว่าสามารถแก้ปัญหาส�าคัญได้ด้วยการระดมความคิด 
การริเริ่ม การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ     
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ  มีความคิดและจิตใจ
ส�านึกในการใช้ไหวพริบ การใคร่ครวญในการแก้ปัญหาและมีตรรกวิทยาเข้าใจในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติ     
3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการร่วม และผู้บังคับบัญชาในหน่วยระดับสูงของกองทัพ โดยสามารถ
วางแผนยุทธศาสตร์ แผนการทัพ แผนการยุทธ์ร่วมและการยุทธ์ผสม รวมทั้งการจัดหน่วยบัญชาการร่วม / ผสม และการจัด
กองก�าลังเฉพาะกิจร่วมอ�านวยการทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก�าลังกองทัพและอ�านวยการในการยุทธ์ร่วมและการยุทธ์ผสม
ควบคุมและประสานงานในการปฏิบัติการทางทหารในการประชุมระหว่างเหล่าทัพและระหว่างชาติ  
4. เพ่ือผลิตเอกสารวิจัยที่มีคุณค่าได้มาตรฐานในเรื่องเกี่ยวกับกิจการทางทหารให้กองทัพไทย ส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณา
ในการพฒันากองทัพ และใช้เป็นข้อมลูทางวชิาการส�าหรบัพฒันาในขัน้ต่อไป ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษานอกจากจะมคีวามรูด้้านทหาร
มากย่ิงขึน้แล้ว ยงัมคีวามรู้น�าไปใช้พฒันาให้แก่กองทพัและประเทศชาต ินอกจากนีย้งัสามารถศกึษาหาความรูเ้พือ่พฒันาตนเอง
ตลอดชีวิตในการรับราชการ   
5. เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือและการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาความเข้าใจอันดีระหว่างเหล่าทัพทั้งสามกับ
ส่วนราชการอื่น ๆ โดยเริ่มต้นที่ตัวนักศึกษาในขณะศึกษา อันจะอ�านวยประโยชน์ในการประสานงาน และการพัฒนาระบบการ
ป้องกันประเทศร่วมกันให้กว้างขวาง และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

หัวข้อวิชา 
 
มีจ�านวนชั่วโมงการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,192 ชม. มีจ�านวนหน่วยกิตในการศึกษาตลอดหลักสูตร 35 หน่วยกิต แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 6 หมวดวิชา ดังนี้     
1. การบริหารทางการทหาร    5   หน่วยกิต   
2. เอกสารวิจัย    3   หน่วยกิต 
3. ยุทธศาสตร์ชาติ     3   หน่วยกิต
4 .ยุทธศาสตร์ทหาร     6   หน่วยกิต 
5. การปฏิบัติการร่วม/ผสม     15 หน่วยกิต 
6. กิจกรรมการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ     3   หน่วยกิต

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    
2. เป็นข้าราชการพลเรือนระดับ 7 ขึ้นไป    
3. อายุไม่เกิน 53 ปี โดยนับถึงปีเข้ารับการศึกษา 

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ค่าลงทะเบียน 252,665 บาท

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

1 คน / รุ่น

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 225



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
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การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการส�วน /โครงการหร�อเทียบเท�า (อํานวยการระดับต�น) 

หลักการและเหตุผล

   สถาบนัพระปกเกล้า สถาบนัทางวชิาการในก�ากบัรฐัสภาจงึได้จัดหลกัสตูร ประกาศนยีบัตรชัน้สงู การบรหิารงาน
ภาครฐัและกฎหมายมหาชน ขึน้ โดยมุ่งหวงัท่ีจะให้ ผูบ้รหิารทัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน ทีผ่่านหลกัสตูรนี ้มคีวามรู ้ทกัษะ และ
ความสามารถทีจ่�าเป็น ของการเป็นผูน้�าในด้านการเสนอแนะนโยบายการน�านโยบายไปปฏบิตัแิละการเป็นแบบอย่างทีด่ใีน
วงการต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะได้น�าพาประเทศชาตใิห้พัฒนาก้าวหน้าสบืไป

วัตถุประสงค์โครงการ 
 
1. เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบันโยบายสาธารณะการบรหิารจดัการ กฎหมาย มหาชน และเศรษฐศาสตร์ อนัเป็นการ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ของประเทศ และองค์การให้กว้างขวาง ละเอียด และชัดเจนขึ้น  
2. เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ โดยเฉพาะด้าน การจัดการเชิงกลยุทธ์การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารนโยบายให้เกิดผลปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
3. เสริมสร้างทัศนคติและมุมมอง เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีสอดรับกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
4. เสรมิสร้างเครอืข่ายในการปฏริปูกจิการบ้านเมอืงเพือ่ประโยชน์ในการเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

และการพัฒนาแบบยั่งยืน

หัวข้อวิชา 
 
วิธีการศึกษา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา กรณีศึกษา การทัศนศึกษา โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 4 หมวดวิชา และแต่ละหมวดวิชาใช้วิธีการศึกษาหลายวิธี ประกอบกัน โดยมีการศึกษาในชั้นเรียนทั้งหมด 73 ครั้ง 
ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 219 ชั่วโมง นอกจากนี้ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ 72 ชั่วโมง การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
1 ครั้ง 33 ชั่วโมง และการขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 145 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 469 ชั่วโมง โดยมีองค์ประกอบหลักสูตร 
ดังนี้
 หมวดที่  1 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย   
 หมวดที่  2 กลไกและกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ / การน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
   2.1  เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน    
   2.2  การวิเคราะห์กลไกและกระบวนการก�าหนด นโยบายสาธารณะ 
   2.3  เครื่องมือทางการบริหารจัดการในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ   
   2.4  การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ     
  หมวดที่  3 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์    
 หมวดที่ 4  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

1. เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า     
2. เป็นข้าราชการระดับ 8 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองอาวุโสและท�าหน้าที่ด้านบริหารไม่ต�่ากว่า 3 ปี  
3. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่ต�่ากว่า 35 ปี และมีประสบการณ์ท�างาน 10 ปี ขึ้นไป  

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ค่าลงทะเบียน 240,000 บาท

สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน226



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO09

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการส�วน / โครงการหร�อเทียบเท�า (อํานวยการระดับต�น) 

หลักการและเหตุผล
 

 ความส�าเรจ็ขององค์กรต้องเร่ิมต้นมาจากการก�าหนดกลยทุธ์ท่ีกว้างไกล และเป้าหมายท่ีชดัเจน ดังน้ันผู้บรหิารต้อง

ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�าหนดกลยทุธ์และเป้าหมาย รวมถงึข้ันตอนกระบวนการก�าหนดแผนปฏบิติัการท่ีมปีระสิทธภิาพ 

ในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์กรล้วนเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญย่ิง เนื่องจากจะต้องเข้าใจตระหนักถึงความส�าคัญและเข้าใจ

ร่วมกัน จนน�ามาสูแ่ผนการปฏบัิตงิานและงบประมาณทีไ่ด้มีการวางแผนไว้อย่างชดัเจน

 หลกัสตูรน้ี จึงได้พฒันาข้ึนมาเฉพาะเพือ่ให้ผูบ้รหิารได้เรยีนรูถ้งึขัน้ตอนและกระบวนการก�าหนดกลยทุธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

รวมถึงการจดัท�าแผนปฏบิตักิารให้สามารถเช่ือมโยงวิสยัทศัน์และแผนธรุกจิสูแ่นวทางการบริหารสามารถก�าหนดเป้าหมายใน

การท�างานท่ีประสานสอดคล้องร่วมกนัและรู้จักเชือ่มโยงแผนงาน กับเป้าหมายขององค์กรได้ ตลอดจนการควบคมุแผนปฏบิตัิ

งานด้วยงบประมาณทีมี่ประสทิธภิาพให้บรรลุผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดท�าแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน�าหลักการและเคร่ืองมือในการจัดท�ากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ส�าหรับ

องค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อวิชา 
 
ตามหลักสูตรก�าหนด

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

1. ผู้อ�านวยการส่วน / โครงการหรือเทียบเท่า (อ�านวยการระดับต้น) 

2. สังกัดทุกส�านัก / กอง / กลุ่ม

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ช�าระค่าลงทะเบียน

หน่วยงานเอกชน

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 227



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO10

เทคนิคการตรวจแก้หนังสือราชการ

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน 
ผู�อํานวยการส�วน / โครงการ หร�อเทียบเท�า (อํานวยการระดับต�น) 

หลักการและเหตุผล

 ในยคุการเปลีย่นแปลง และการปฏิรปูระบบราชการ จะเน้นการบรหิารงานแบบบูรณาการ เพือ่ให้มกีารปฏบิติังาน

ร่วมกนัในภารกจิทีส่�าคญัของรฐัแต่ละด้านให้บงัเกดิผลสมัฤทธิต์ามแผนและตวัชีว้ดั ท�าให้ต้องมกีารตดิต่อประสานงานระหว่าง

หน่วยงานราชการมากข้ึน หนงัสอืราชการ หนงัสือโต้ตอบ การบนัทกึเสนอและรายงานการประชุม จึงมบีทบาทส�าคญัทีจ่ะเป็น

สือ่ในการร่วมกันวางแผนด�าเนินการ หรอืแก้ปัญหาต่าง ๆ  ดงันัน้ การเขยีนหนังสอืราชการ หนงัสือโต้ตอบ การบันทกึเสนอ และ

รายงานการประชมุ จึงเป็นเรือ่งทีห่น่วยงานราชการจะต้องให้ความส�าคญั เพือ่ให้มกีารสือ่ความหมายทีเ่ข้าใจชดัเจนตรงกนั ซ่ึง

จะช่วยประหยดัเวลา และสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธิผลตรงตามวตัถปุระสงค์

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. มีความรูค้วามเข้าใจในหลกัการเขยีนหนงัสือราชการ หนงัสอืโต้ตอบ และรายงานการประชุม 

2. สามารถเขยีนและตรวจแก้หนังสอืราชการ หนงัสอืโต้ตอบ และรายงานการประชมุได้อย่างถกูต้อง

หัวข้อวิชา 
 

1. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเสนอ      7 ชั่วโมง

2. การตรวจแก้หนังสือราชการ      1 ชั่วโมง

3. การเขียนรายงานการประชุม      6 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

1. เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน ผู้อ�านวยการโครงการ 

หัวหน้าโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม / กลุ่มงาน โดยผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรม

ได้     

2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาครบถ้วนตามหลักสูตร 

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดรุ่นละ 50 คน

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน228



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO11

นักปกครองระดับสูง (นปส.)

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการสํานัก / กอง (อํานวยการระดับสูง)

หลักการและเหตุผล
 

 กระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีในการพัฒนาข้าราชการเพ่ือให้มีความพร้อมส�าหรับการก้าวข้ึนไปสู่การเป็นผู้บริหาร
ระดบัสงูของส่วนราชการ จึงได้จดัท�าโครงการศกึษาอบรมหลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู (นปส.) เพือ่พฒันานกัปกครองและนกั
บรหิารระดบัสงู ให้เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีมทีัง้ภาวะผูน้�ามคีณุธรรม จรยิธรรม มสีมรรถนะทางการบรหิาร ท้ังในการบรหิารเชิง
ยทุธศาสตร์และเชิงบรูณาการในระดบัพืน้ที ่สามารถขบัเคล่ือนการแก้ปัญหาและการพฒันาพืน้ที ่ตลอดจนสามารถขับเคลือ่น
นโยบายของรฐับาลสูก่ารปฏบิตัใิห้เกดิสมัฤทธิผล เกดิประโยชน์ต่อประเทศชาตแิละประชาชนอย่างยัง่ยนื

วัตถุประสงค์โครงการ 
 
1. เพื่อพัฒนานักปกครองและนักบริหารระดับสูง ให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้   
 1.1 เป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ขีองข้าราชการ ซึง่จะต้องปฏบิตังิานโดยยดึผลประโยชน์ของประเทศ
ชาติและประชาชน     
 1.2 เป็นผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะทางการบริหารและขีดความสามารถพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนกลไกของรัฐในการ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามภารกิจขององค์การให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน
 1.3 เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” ของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้น�า ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท�างาน ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในการบริหารราชการของประเทศตามสถานการณ์ได้

หัวข้อวิชา 
 
ประกอบด้วย 11 หมวดวิชา ดังนี้     
หมวดวิชาที่ 1  การพัฒนาทักษะการคิดและทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับนักปกครองและนักบริหาร 
หมวดวิชาที่ 2  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมและจริยธรรมส�าหรับนักปกครองและนักบริหาร
หมวดวิชาที่ 3  การบริหารความขัดแย้งและการบริหารในภาวะวิกฤต   
หมวดวิชาที่ 4  การพัฒนาภาวะผู้น�าและการพัฒนาบุคลิกภาพส�าหรับผู้น�า   
หมวดวิชาที่ 5  การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
หมวดวิชาที่ 6  บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข   
หมวดวิชาที่ 7  การพัฒนามุมมองในระดับสากล    
หมวดวิชาที่ 8  แนวทางและทิศทางการบริหารการพัฒนาประเทศ    
หมวดวิชาที่ 9  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสุนทรียภาพของชีวิต
หมวดวิชาที่ 10  การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงการปกครองและการบริหาร (การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
     ต่างประเทศ)   
หมวดวิชาที่ 11  การน�าความรู้และประสบการณ์สู่การปฏิบัติ

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

เป็นข้าราชการที่ด�ารงต�าแหน่งบริหารต้น อ�านวยการสูง อ�านวยการต้น เชี่ยวชาญขึ้นไป

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ค่าลงทะเบียน  252,300 บาท

สถาบันด�ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

1 คน / รุ่น

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 229



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO12

การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการสํานัก / กอง (อํานวยการระดับสูง) อธิบดี (บร�หารระดับสูง)

หลักการและเหตุผล

 วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร หรอื วปอ. เป็นสถาบนัการศกึษาชัน้สงูของประเทศ ข้ึนตรงกบัสถาบนัวชิาการป้องกนั

ประเทศ กองบัญชาการกองทพัไทย กระทรวงกลาโหม มหีน้าทีจ่ดัการศกึษาหลกัสตูรเกีย่วกบัความมัน่คงแห่งชาตแิละการป้องกนั

ราชอาณาจกัร ให้แก่ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ท้ังฝ่ายทหารและพลเรอืน พนกังานองค์การของรฐั รฐัวสิาหกจิ รวมทัง้เอกชน โดยฝึก

ปฏิบัติการวางแผนและนโยบายระดบัชาต ิการพฒันายุทธศาสตร์ชาติ

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เว้นปริญญากิตติมศักดิ์)
2. เปน็ผูไ้ดร้บัความไวว้างใจเขา้ถงึชัน้ความลับของทางราชการระดับ “ลับท่ีสุด”  และเปน็บคุคลท่ีได้ผ่านการ
 ตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลจากหน่วยงานรัฐ  ว่าไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
3. เปน็ผูไ้ดร้บัความยนิยอมใหเ้ขา้รับการศกึษาตามสายการบงัคบับัญชา จากหวัหนา้สว่นราชการ หรอืหนว่ย
 งานระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร
4. เปน็ผูม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถเขา้รับการศกึษาได้ตลอดหลกัสตูร โดยหนว่ยงานตน้สงักดัพรอ้มทีจ่ะ
 หาบุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนในระหว่างเข้ารับการศึกษา
5. ต้องไม่เป็นพระภิกษุ  นักพรต  นักบวช
6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรก�าหนด

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
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นักบริหารระดับสูง: ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส.กพ.1)    

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการสํานัก / กอง (อํานวยการระดับสูง)

หลักการและเหตุผล
 
 การพฒันาผูน้�าหรอืผูบ้รหิารของภาคราชการเพือ่ให้เป็นกลไกหลกัส�าคญัทีจ่ะน�าการขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาลและ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เกดิผลในทางปฏบิตันิัน้ ได้ถูกก�าหนดให้เป็นเป้าหมายยทุธศาสตร์ทีส่�าคญัของทัง้รฐับาลและ
ส�านกังาน ก.พ. อย่างต่อเน่ือง และเพือ่ให้นกับรหิารระดบัสงูในภาคราชการได้รบัความเชือ่ถอืไว้วางใจ ความเชือ่มัน่ (Trust and 
Confidence) และการยอมรบัจากผูร่้วมงาน ประชาชน ผูร้บับรกิารผูม้ส่ีวนเกีย่วของทกุฝ่ายและทกุภาคส่วนมกีารท�างานอย่าง
มอือาชพีและเป็นสากล สามารถน�าการเปลีย่นแปลงและขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์อนัจะน�าไปสูป่ระโยชน์สขุของประชาชนและ
ความมัน่คงของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ 
 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่ต�าแหน่งประเภทบริหารเพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ เชื่อมัน ศรัทธาจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง     
2. เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหารและการ
มีภาวะผู้น�า เพื่อชีวิตและการท�างานในบริบทสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยก�าหนดจุดเน้นของการพัฒนาในเรื่องของ
การตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานงานประสานสัมพันธ์ การปรับตัวและความยืดหยุ่น จิตมุ่งบริการ

หัวข้อวิชา 
 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 ช่วง     
 ช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศ     
 ช่วงที่ 2 การฝึกอบรม 4 หมวดวิชา     
หมวดวิชาที่ 1 ภาวะผู้น�าและการบริหารราชการกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
หมวดวิชาที่ 2 บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารทิศทางนโยบายและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารผลงานกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี 
หมวดวิชาที่ 4  บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูง ด้านการบริหารตน และการบริหารคน
 ช่วงที่ 3 การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ     
 ช่วงที่ 4 ปัจฉิมนิเทศ 

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

1. ผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับ
ประเภทอ�านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี    
2. ผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวแต่ปัจจุบันได้รับการ
แตง่ตัง้ใหด้�ารงต�าแหนง่ประเภทอ�านวยการ ในสงักัดสว่นราชการทีม่ฐีานะเปน็กรมทีอ่ยูใ่นบงัคบับญัชาหรอื
ปฏบิตัริาชการขึน้ตรงตอ่นายกรฐัมนตร ีและหัวหน้าส่วนราชการดังกลา่วด�ารงต�าแหน่งประเภทบรหิารระดบั
สูง (ต�าแหน่งระดับ 11 เดิม)

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ส�านักงาน ก.พ.
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นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการสํานัก / กอง (อํานวยการระดับสูง)

หลักการและเหตุผล

 นกับรหิารระดบัสูงเป็นกลุม่ข้าราชการท่ีมบีทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร์ของภาครฐัให้เกดิ
ผลในทางปฏิบัติ รวมไปถงึการบรหิารทรัพยากรของส่วนราชการให้มีประสทิธภิาพและประสิทธผิล การพฒันานกับรหิารระดบั
สงูเพือ่ให้มอีงค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทีเ่หมาะสมกบับริบทในปัจจบุนัและทันต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคต  จึงเป็นเรือ่ง
ส�าคญัและจ�าเป็นอย่างย่ิง ท่ีมุง่เน้นให้ความส�าคญักับความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะเฉพาะด้าน ซึง่มคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องเสรมิ
เน้ือหาบางส่วนเพือ่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลกัสตูรฯ เพือ่ให้ภาคราชการมนีกับรหิารระดบัสงูทีม่ศีกัยภาพและความพร้อม
ทางด้านการบริหารและภาวะผู้น�าที่เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งดังกล่าวจึงเห็นสมควรให้มี 
“โครงการฝึกอบรมเสรมิหลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู (ส.นบส.)” ส�าหรบัผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอืน่ใด ท่ี ก.พ. พจิารณาแล้ว
เหน็ว่าเป็นหลกัสตูรทีม่คีณุลกัษณะเบือ้งต้นตามที ่ก.พ. ก�าหนด เพือ่เสรมิเนือ้หาสาระตามกรอบมาตรฐานหลกัสตูรการฝึกอบรม
นกับริหารระดับสงูของส�านกังาน ก.พ.

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

เพือ่เสริมสร้างองค์ความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ�าเป็นตามกรอบมาตรฐานหลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงูของ ก.พ. เพือ่เตรยีม
ความพร้อมให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ให้มคีวามสามารถทางการบรหิารและมภีาวะผูน้�า รวมท้ังเป็นนกับรหิารระดบัสงูในภาค
ราชการทีไ่ด้รบัการยอมรับ ความเช่ือถอื ไว้วางใจ และความเชือ่มัน่

หัวข้อวิชา 
 
โครงสร้างหลักสูตรซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมรวมไม่น้อยกว่า 50  ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ก่อนการฝึกอบรม (การศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง) ไม่น้อยกว่า 3  ชั่วโมง  
   การประเมินตนเอง
   การวิเคราะห์และก�าหนดวิสัยทัศน์    
ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร 46 ชั่วโมง    
   การประเมินบุคลิกภาพ MBTI
   พิธีเปิดและการชี้แจงหลักสูตร    
   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหาร   
   การฝึกอบรมในชั้นเรียน   
หัวข้อที่ 1 การบริหารตน (Managing Self)    
   บทบาทผู้น�าในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเอง (การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล)
   ผู้น�ากับจริยธรรมทางการบริหาร    
   การตัดสินใจส�าหรับผู้บริหาร     
หัวข้อที่ 2 การบริหารผู้อื่น (Managing Others)    
   การบริหารในยุค Digital Economy    
   การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ    
   บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัย    
   ผู้บริหารกับการสร้างคน    
ช่วงที่ 3 หลังการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง     
   การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร    
   พิธีปิดและการมอบประกาศนียบัตร
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คุณสมบัติ

ข้าราชการพลเรือนผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้   

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. 

คือ     

 1.1 เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่น

เดียวกับประเภทอ�านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ. ก�าหนดหรือ

เคยด�ารงต�าแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม หรือ   

 1.2 เปน็ผูด้�ารงต�าแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัเชีย่วชาญ หรอืเคยด�ารงต�าแหนง่ดงักลา่ว แตป่จัจบุนัไดร้บั

การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ ในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา

หรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหาร

ระดับสูง (ต�าแหน่งระดับ 11  เดิม) และ     

2.  ส่วนราชการตน้สงักดัประสงค์จะให้ ก.พ. พจิารณาวา่เปน็ผู้ท่ีมคุีณสมบติัเสมอืนผ่านการฝึกอบรมหลักสตูร

นกับรหิารระดบัสงูของส�านกังาน ก.พ. และเปน็ผู้ส่งเข้าอบรม ท้ังน้ี การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝกึ

อบรมใหค้�านงึถึงประโยชนท์ีห่นว่ยงานตน้สงักดัจะไดรั้บจากการสง่ขา้ราชการเขา้รบัการฝกึอบรมเปน็ส�าคญั 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร

ฝกึอบรมของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ซ่ึงก�าหนดไว้วา่ หนว่ยงานของรฐัไมค่วรอนญุาตใหผู้ท่ี้จะตอ้งพน้จากต�าแหนง่

หน้าที่ หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งปี 

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท
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ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO15

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับนักบริหารระดับสูง    

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการสํานัก / กอง (อํานวยการระดับสูง)

วัตถุประสงค์โครงการ 
 
หลกัสตูรการศกึษาอบรม  การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างนกับรหิารระดับ
สูงให้      
1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างดี    
2. สามารถพฒันาความรูท้างด้านเศรษฐศาสตร์  และความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างทาง เศรษฐกจิกบัปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง
ไปใช้  ในเชิงประยุกต์หรือน�าไปใช้ของผู้เข้ารับ การศึกษา   
3. มคีวามเข้าใจในตรรกะและเหตผุลทางเศรษฐศาสตร์ เพือ่เป็นประโยชน์แก่การบรหิารและการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะ
ในเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผล กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้

หัวข้อวิชา 
 
ศึกษาอบรมทั้งสิ้น 487 ชั่วโมง ประกอบด้วย      
ชุดวิชาที่ 1   แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์       33   ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 2   เศรษฐกิจโลก       42   ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 3   วิวัฒนาการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย       54   ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 4   การบริหารเศรษฐกิจไทย       45   ชั่วโมง   
ชุดวิชาที่ 5   เศรษฐศาสตร์สังคม       36   ชั่วโมง 
ชุดวิชาที่ 6   การวิเคราะห์โครงการ       27   ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 7   การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์       105 ชั่วโมง 
ชุดวิชาที่ 8   การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ       145 ชั่วโมง
   การศึกษาดูงานในประเทศ 72 ชั่วโมง และการศึกษาดูงานต่างประเทศ   33   ชั่วโมง
         รวม 105 ชั่วโมง 

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

1. ข้าราชการพลเรือนผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดับต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่น
ที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ�านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ข้าราชการระดับ 8 หรือเทียบเท่า
ต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองเดิม)   
2. ต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ต่�ากว่า 35 ปี

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

สถาบันพระปกเกล้า

ค่าลงทะเบียน 240,000 บาท

หลักการและเหตุผล
 
 สถาบนัพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรอสิระในสังกดัรฐัสภา อนัมภีารกจิ รบัผดิชอบในการให้การศกึษาอบรมชัน้สงู
ทางด้านความคดิ ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานแผ่นดินทัง้ในด้านการเมอืงและการปกครอง จงึ
เลง็เหน็ถึงความส�าคญัในการ ประยกุต์ใช้ตรรกะในเชิงเศรษฐศาสตร์เพือ่ประกอบการพจิารณาและด�าเนินการบริหารให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิทีเ่ปล่ียนแปลงอยู่เสมอ จงึได้มกีารจดัหลกัสตูร “การบรหิารเศรษฐกจิ สาธารณะ” ข้ึน เพือ่พฒันา
ผูบ้รหิารระดบัสงูในหน่วยงานภาครฐัทัง้ทีเ่ป็นส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และองค์กรอสิระ รวมถงึผู้บรหิารระดบัสงูในภาคเอกชน 
ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการน�าเอาตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพฒันานโยบาย ทัง้ในภาครฐัและเอกชน ตลอดจนการ
บรหิารและตรวจสอบ การด�าเนนิงานให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและเป็นธรรม
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ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO16 

นักบริหารการทูต  (นบท.)

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการสํานัก / กอง (อํานวยการระดับสูง) รองอธิบดี (บร�หารระดับต�น) อธิบดี (บร�หารระดับสูง)

หลักการและเหตุผล
 

 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ของโลกปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคต ส่งผลให้การแข่งขนัระหว่างประเทศทวคีวามรุนแรงมากขึน้ พร้อมๆ กบัการขยายความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศในทกุมติ ิซึง่จ�าเป็นต้องมกีารขบัเคลือ่นภาคส่วนด้านการต่างประเทศของไทยให้ตอบสนองได้อย่างทัน
เหตกุารณ์ สมเหตสุมผล การพฒันาศกัยภาพและการเสรมิสร้างสมรรถนะ (competency) ทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิานให้แก่
นกัการทตู ท่ีด�ารงต�าแหน่ง “นกับริหารการทตู” ซ่ึงท�าหน้าทีผู่แ้ทนประเทศไทยในการด�าเนนิภาระกจิด้านการต่างประเทศ จงึมี
ลกัษณะเฉพาะและมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ เพ่ือให้นกับรหิารการทตูมคีวามรูท้ีทั่นสมยั มีความเข้าใจและรู้เท่าทนัต่อพลวตัและ
การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ภายใต้กระแสโลกาภิวฒัน์ ซึง่ล้วนมคีวามเชือ่มโยงระหว่างกนัและไม่อาจพจิารณาโดยแยกส่วนได้ ทัง้น้ี
เพือ่ให้สามารถตดัสนิใจในการด�าเนินความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ คุม้ครองคนไทยและส่งเสรมิผลประโยชน์ของชาตใินประเทศ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมทีส่ดุ รวมทัง้สามารถเสริมสร้างภาพลกัษณ์และความเชือ่มัน่ของนานาชาตทิีม่ต่ีอประเทศไทย
 ในมิติของงานด้านการต่างประเทศ บทบาทและภารกิจของ “นักบริหารการทูต” ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้
ปรบัเปลีย่นไปอย่างมนียัส�าคญั โดยนอกจากจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถในงานด้านการทตูตามภารกจิหลกัอนัเป็นสากลของ
นกัการทตูทัว่โลกแล้ว ยงัต้องมภีาวะผูน้�าและศกัยภาพด้านการบรหิารสามารถน�าการเปล่ียนแปลงและพฒันางานในแนวใหม่
ทีข่ยายขอบเขตกว้างขวางขึน้ เน้นความเป็นระดบัสากล เพือ่การท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ประสิทธผิลทีส่มบูรณ์มาก
ขึน้อีกด้วย
 กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้จดัท�าหลกัสตูรนักบรหิารการทตูขึน้ เพือ่การพฒันาและเสรมิสร้าง ความรูแ้ละทกัษะ
ด้านต่าง ๆ ให้แก่นกัการทตูทีจ่ะไปด�ารงต�าแหน่งบรหิารในต่างประเทศ และยงัได้เปิดโอกาสให้นกับริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ทีม่มีติขิองงานด้านต่างประเทศและ หรอืทีม่กีารจดัส่งข้าราชการไปปฏบิติัราชการยงัสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ในฐานะ “ทมีประเทศไทย” เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย ทัง้นี ้เพือ่ทีจ่ะร่วมกนัขบัเคลือ่นนโยบายภาครฐัและยทุธศาสตร์ชาตใิห้เกิด
ผลในทางปฏิบัติต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างนักบริหารการทูตให้เป็น
 1.1 ผู้น�าและผู้แทนประเทศที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง ตลอดจนเป็นกลไกส�าคัญของรัฐในการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ
 1.2 ผู้สร้างและผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีความพร้อมท้ังด้านความรู้ ทักษะด้านการต่างประเทศ และการบริหารจัดการ
ส�าหรับการท�าหน้าที่ผู้แทนประเทศในระดับนานาชาติ
 1.3 ผู้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมิติต่าง ๆ ในระดับสากล ทั้งปัจจุบันและอนาคต
 1.4 ผู้มีความพร้อมในการบริหารทีมประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ และบูรณาการเครื่อข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ 
โดยสอดประสานกับวาระแห่งชาติ และนโยบายของรับ
 1.5 ผู้มีค่านิยม ทัศนคติ จิตใจ และพฤติกรรมการบริหารที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ความเข้าใจในคุณค่าที่ดีงามของ
สังคมไทย จิตส�านึกต่อประชาชน จิตสาธารณะ เพื่อให้องค์กรรัฐในต่างประเทศตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม
2. เพื่อเป็นเงื่อนไขหนึ่งส�าหรับข้าราชการที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนักบริหารการทูต
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บริหารในหน่วยงานที่มีมิติงานด้านการต่างประเทศ
 3.1 เพือ่ให้นกับรหิารได้ร่วมมอืกนัให้เกดิพลงัร่วมในการพฒันาประเทศชาตแิละขบัเคลือ่นภารกจิด้านการต่างประเทศของ
รัฐบาลไปสู่เป้าหมาย
 3.2 เพือ่สร้างความสามคัคแีละมวิีสยัทศัน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบรหิารราชการและแก้ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง
ได้อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์
 3.3 เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมได้มุ่งความส�าคัญต่อภาคีภาคส่วนนอกระบบราชการ สอดคล้องกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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หัวข้อวิชา 
 
หมวดวิชาของหลักสูตร จ�านวนชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 450 ชั่วโมง จ�าแนกเป็น 9 หมวดวิชา ดังนี้
    หมวดวิชาที่ 1  การพัฒนากระบวนการทางความคิดของนักบริหารการทูต   21   ชั่วโมง
    หมวดวิชาที่ 2  การพัฒนามุมมองในระดับสากล    70   ชั่วโมง
    หมวดวิชาที่ 3  การพัฒนามุมมองภายในประเทศ : วาระแห่งชาติ    25   ชั่วโมง
    หมวดวิชาที่ 4  การสร้างเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�าในองค์กร    50   ชั่วโมง
    หมวดวิชาที่ 5  การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านการทูตการต่างประเทศ 48   ชั่วโมง
    หมวดวิชาที่ 6  การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล    10   ชั่วโมง
    หมวดวิชาที่ 7  การศึกษาเชิงนโยบายในมิติต่าง ๆ    90   ชั่วโมง
    หมวดวิชาที่ 8  การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารการทูต    100 ชั่วโมง
    หมวดวิชาที่ 9  สุนทรียศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต    20   ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

1. บคุคลภายนอก โดยใหค้วามส�าคญักบัข้าราชการจากหน่วยงานของรฐัท่ีมภีารกจิและส�านักในต่างประเทศ
ในฐานะ “ทีมไทยแลนด์” ที่ได้รับการคัดเลือกและอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึก
อบรม ประกอบด้วย
         1.1 ข้าราชการพลเรือนผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการต้นหรือสูง หรือผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งอื่นที่ปฏิบัติ
ราชการเช่นเดียวกับประเภทอ�านวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก�าหนด หรือเคยด�ารงต�าแหน่ง
ข้างต้น หรือข้าราชการเหล่าอื่นในระดับที่เทียบเท่า
         1.2 ข้าราชการพลเรือนผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารต้นหรือสูง หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ขึ้นไป หรือข้าราชการเหล่าอื่น หรือพนักงานของรัฐในระดับที่เทียบเท่า และ

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กระทรวงการต่างประเทศ
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ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO17ผู้ตรวจราชการระดับกรม

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการสํานัก / กอง (อํานวยการระดับสูง)

หลักการและเหตุผล 

 ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรใีนฐานะหน่วยงานกลางในด้านการตรวจราชการ ได้มกีารพฒันาระบบการตรวจ
ราชการมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกดิการบรูณาการ ลดความซ�า้ซ้อน และสร้างความน่าเชือ่ถอืต่อรายงานผลการตรวจราชการใน
ภาพรวม โดยการน�าหลัก Value Chain และการวเิคราะห์ความเสีย่งเข้ามาใช้ในการพจิารณาคดัเลอืกแผนงาน/โครงการทีจ่ะ
บรรจไุว้ในแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ การเปิดโอกาสให้เครอืข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม ในกระบวนการ
ตรวจราชการการพฒันาระบบการรายงานผลการตรวจราชการให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัของฝ่ายบรหิาร เพือ่ขบัเคลือ่น
ให้การปฏบิตัริาชการหรอืการจดัท�าภารกจิของหน่วยงาน ของรฐัเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ทีเ่กดิ
จากการด�าเนนิการ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน รวมท้ังเกดิความคุม้ค่า และเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้าน
เมอืงทีด่ี

วัตถุประสงค์โครงการ 
 
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ตรวจราชการกรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม ได้มี
ความรู้และทักษะในการตรวจราชการรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจราชการ ให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของฝ่ายบริหาร    
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการตรวจราชการตลอดจนเสริมสร้างเครือข่าย
ของผู้ตรวจราชการกรมในการสนับสนุนการขับเคลื่อน การตรวจราชการแบบบูรณาการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการตรวจราชการในต่างประเทศ และน�าแนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ 
(Benchmarking) รวมทั้งทักษะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจราชการมาปรับใช้ในการพัฒนาระบบการตรวจราชการใน
ประเทศไทย

หัวข้อวิชา 
 
แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 ช่วงเวลา ดังนี้     
ช่วงที่ 1 การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ตรวจราชการระดับกรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลา 3 
วัน ณ โรงแรมในต่างจังหวัด     
ช่วงที ่2 การเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผูต้รวจราชการ และเสรมิสร้างทัศนคติท่ีดต่ีอการตรวจราชการ 
โดยเน้นการบรรยาย การอภิปราย ระยะเวลา 10 วัน ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
ช่วงที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการที่ส�าคัญตาม
นโยบายของรัฐบาล ณ สถานที่/ส่วนราชการในต่างจังหวัด พร้อมท้ังน�าเสนอผลการฝึกปฏิบัติ การตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 
ช่วงที ่4 การศกึษาดงูานด้านการตรวจราชการในต่างประเทศ กลุ่มประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีนหรอืบวกสาม เพือ่ศึกษา
และเปรยีบเทยีบระบบการตรวจราชการของต่างประเทศ โดยน�าแนวคดิในการบรหิารจัดการของประเทศต้นแบบเทียบเคยีง
กับประเทศไทย (Benchmarking) และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจราชการในต่างประเทศน�ามาปรับใช้ในการตรวจ
ราชการ รวมระยะเวลา 7 วนั พร้อมทัง้น�าเสนอผลการศกึษาดงูาน/จดัท�ารายงานผลการศกึษาดงูานฉบบัสมบรูณ์และพธิมีอบ
ประกาศนียบัตร ระยะเวลา 2 วัน

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

ผู้ตรวจราชการกรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ค่าลงทะเบียน 104,000 บาท

ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
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ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
MO18

โครงการฝกอบรม
หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการสํานัก / กอง (อํานวยการระดับสูง)

วัตถุประสงค์โครงการ  

เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม

1. ได้เตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัหน้าที ่ความรบัผิดชอบและภารกจิในการบรหิารราชการทีส่งูขึน้

2. สามารถน�าความรู้ไปพฒันาปรับปรงุระบบงานบรหิารทัว่ไป ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธิผล

3. เพ่ิมพนูความรู ้ความเข้าใจ เทคนิคและกลยทุธ์การจดัท�ายทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารส�านกังาน

4. สามารถน�าองค์ความรู ้ความเข้าใจ และเทคนคิเกีย่วกบัการสอนงาน การให้ค�าปรกึษาแนะน�าและการถ่ายทอด

    ความรูด้้านงานธรุการ เพือ่พฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา และรกัษาองค์ความรูไ้ว้ในองค์กรอย่างย่ังยนื

หัวข้อวิชา  

ตามหลักสูตรก�าหนด

หลักการและเหตุผล

 ด้วยยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก�าหนดวสิยัทศัน์ว่า 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตต้ิานทุจรติ (Zero tolerance & Clean Thailand)” มพัีนธกจิในการสร้างวฒันธรรมต่อต้าน

การทจุรติ ยกระดบัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ ทุกภาคส่วน แบบบรูณาการและปฏริปูกระบวนการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติทัง้ระบบให้มมีาตรฐานสากล นอกจากนี ้ทศิทางการพฒันายทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ

ระยะท่ี 3 ยงัมีความสอดคล้องกบัทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (ยทุธศาสตร์ที ่6 ด้านการ เพิม่

ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครฐั) และทศิทางยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (ยทุธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และ

ยทุธศาสตร์การป้องกนัด้วยการเสริมสร้างสงัคมธรรมาภบิาล) อกีด้วย เพือ่ให้เกดิการพฒันาท่ีต่อเน่ืองจากยทุธศาสตร์ชาตว่ิา

ด้วยการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการปลกูฝังจติสานกึ คุณธรรม จรยิธรรม ซึง่เป็นการลงทนุด้านป้องกัน

ระยะยาว ทีมี่ความส�าคญั ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื 

                  สถาบนัจิตวทิยาความมัน่คง จึงได้จดัท�าหลกัสตูรจิตวทิยาความมัน่คง ส�าหรับผูส้นใจและบคุลากรผู้บรหิารของรฐั

ขึน้โดย เพือ่ให้ผูบ้รหิารเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถมปีระสบการณ์และวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เป็นผู้รอบรูเ้รือ่งจติวิทยาความมัน่คง 

หลกัการบรหิารและการจัดการ มกีารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามหลกัธรรมาภบิาล และเตรยีมพร้อมส�าหรบั

การเปลีย่นแปลงของสภาวการณ์ของโลกปัจจุบนัในมติิต่าง ๆ และเพือ่เป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประเทศต่อไป 

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน238



คุณสมบัติ

1. คุณสมบัติทั่วไป

    1.1 ไม่ติดราชการจ�าเป็น หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด โดยเฉพาะการเดินทางไปราชการ ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างการศึกษา

    1.2 ไม่อยูใ่นระหวา่งการศกึษา/อบรมในสถาบนัการศกึษา หรอืหนว่ยงานอืน่ ๆ  ทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การศกึษา 

และ/หรือท�ากิจกรรมในหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

    1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการศึกษา

    1.4 ส�าหรับสุภาพสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์

    1.5 มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

    1.6 ได้รับความไว้วางใจเข้าถึงเอกสารชั้นความลับ  “ลับมาก”

2. ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

    2.1. อายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ นับถึงปีเข้ารับการศึกษา 

    2.2  ข้าราชการ ระดับช�านาญการพิเศษ (ระดับ 8 เดิม) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

   2.2.1 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าขึ้นไป

   2.2.2 ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปที่เกี่ยวกับประชาชน และสื่อมวลชน หรืองานด้านฝ่าย

อ�านวยการอื่น ๆ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ค่าลงทะเบียน  240,000 บาท/คน/รุ่น

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 239



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
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การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ�่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                 
สำาหรับนักบริหารระดับสูง    

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการสํานัก / กอง (อํานวยการระดับสูง)

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจของผูเ้ข้ารบัการศึกษาอบรมเก่ียวกบัหลักธรรมาภบิาลของการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ี

สามารถเชือ่มโยงเข้ากบัการพฒันาประเทศและการบรหิารจดัการองค์การเพือ่สร้างให้เกดิความยัง่ยืนในระยะยาว รวมทัง้ก่อ

ให้เกิดผลในทางปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2. เพือ่พฒันาขดีความสามารถของผูเ้ข้ารบัการศึกษาอบรมเพือ่เสรมิสร้างวสิยัทศัน์และมุมมองในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและผลกระทบท่ีเกดิข้ึนต่อการบริหารประเทศและองค์การรวมทัง้เกดิความ “เข้าใจ” และ “เข้าถงึ“ วิธกีารใน

การปรบัปรงุและน�าไปสูก่าร “พฒันา” องค์การของตนได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม

3. เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรม ได้ร่วมพฒันาแนวคดิ เสรมิสร้างทศันคต ิอนัจะเป็นการสร้างองค์ความรูส้�าหรบัการน�าไปพฒันา

ต่อยอด     

4. เพือ่พฒันาภาวะผูน้�าของตนเองและสร้างเครอืข่ายผูน้�าในด้านการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่อีย่างยัง่ยนื โดยผ่านกระบวนการ

ศกึษาเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรมในหลกัสูตรฯ

หัวข้อวิชา 
 

ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ การเรยีนรูใ้นห้องเรียน การจัดท�าเอกสารวชิาการส่วนบคุคล และการศกึษาดงูานนอกสถานท่ี ในส่วน

ของเนือ้หาการเรยีนรูใ้นห้องเรียนประกอบด้วย หมวดวชิา 7 หมวด ดงันี้

 หมวดวิชาที ่1: ภาพรวมของการบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ีเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน  3   ชัว่โมง

 หมวดวิชาที ่2: หลกัธรรมาภบิาลของการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่     27 ชัว่โมง 

 หมวดวิชาที ่3: แนวโน้มและบริบทของการเปลีย่นแปลง      18 ช่ัวโมง 

 หมวดวิชาที ่4: นโยบายสาธารณะ        12 ช่ัวโมง

 หมวดวิชาที ่5: การบริหารภายใต้โลกแห่งความเปลีย่นแปลง     24 ช่ัวโมง

 หมวดวิชาที ่6: ภาวะผูน้�า (Leading in 21st Century)      15 ช่ัวโมง

 หมวดวิชาที ่7: สรปุรวบยอด         3   ช่ัวโมง

หลักการและเหตุผล
 

 สถาบนัส่งเสรมิการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ี ในฐานะหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ ภายใต้สงักดัของส�านกังานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงได้ริเริ่มและจัดให้มี “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนา

อย่างยัง่ยนื” ส�าหรบันกับรหิารระดบัสงูข้ึน เพือ่มุง่เน้นและส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารของหน่วยงานภาครฐั อาท ิ ส่วนราชการ จงัหวดั 

องค์การมหาชน สถาบนัอดุมศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และอืน่ ๆ  ตลอดจนผูบ้รหิารของภาคเอกชนและประชาชนทัว่ไป

ทีส่นใจ ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัการบริหารประเทศเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน และการก�ากบัดแูลองค์การตามหลกั

ธรรมาภิบาลของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีอนัจะน�าไปสู่การพฒันางานและพัฒนาตนให้เป็นไปอย่างถกูต้องเหมาะสมต่อ

ไปพฒันางานและพฒันาตนให้เป็นไปอย่างถกูต้องเหมาะสมต่อไป

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน240



คุณสมบัติ

1. ข้าราชการพลเรอืนผู้ด�ารงต�าแหน่ง ดงัต่อไปน้ี    
    1.1 ข้าราชการพลเรอืนผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทบรหิารระดบัต้นขึน้ไป 
    1.2 ข้าราชการพลเรอืนผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดับสงู 
    1.3 ข้าราชการพลเรอืนผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทวชิาการระดบัเช่ียวชาญขึน้ไป
1.4 ข้าราชการพลเรอืนผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทท่ัวไประดบัทักษะพเิศษ 
       2. ข้าราชการพลเรือนผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการระดบัต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่
ทีป่ฏิบตัริาชการเช่นเดียวกบัประเภทอ�านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
        ต้องส�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรีขึน้ไป มีอายไุม่ต�า่กว่า 35 ปี และมีประสบการณ์ท�างาน 10 ปี ข้ึน
ไป บรหิารต้น  อ�านวยการสงู อ�านวยการต้น เช่ียวชาญข้ึนไป

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ค่าลงทะเบียน  240,000 บาท/คน/รุ่น

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 241



ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร
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นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (นบด.)

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
ผู�อํานวยการสํานัก / กอง (อํานวยการระดับสูง) รองอธิบดี (บร�หารระดับต�น) อธิบดี (บร�หารระดับสูง)

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้รอบรู้การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ส่งผลให้การบริหารเงิน

งบประมาณของแผ่นดินมีความถูกต้อง โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด  

2. เพือ่สร้างเครอืข่ายการบรหิารงานด้านการเงนิการคลงัภาครัฐในกลุม่นกับรหิารระดบัสงู เกิดการประสานความร่วมมอืและ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

หัวข้อวิชา 
 
หลักการเรียนรู้ 4 หมวด (MODULE) ดังนี้    
หมวด 1 ความรู้ทั่วไป     
หมวด 2 ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ
หมวด 3 ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
หมวด 4 การเสริมสร้างประสบการณ์บริหารการเงินการคลังภาครัฐ
          ระยะเวลาในการฝึกอบรมรวม 201 ชั่วโมง ประมาณ 4 เดือน (รวมดูงานในประเทศและต่างประเทศ : ยุโรปและ
อาเซียน) เรียนทุกวันเสาร์ วันละ 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

1. ผูด้�ารงต�าแหนง่รองหวัหนา้สว่นราชการขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ของสว่นราชการระดบักระทรวง กรม หรอืเทยีบ
เท่าในฝ่ายพลเรือน ทหาร ต�ารวจ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารระดับสูงของภาค
เอกชน  
2. ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เข้ารับการฝึกอบรม

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

กระทรวงการคลัง

ค่าลงทะเบียน 200,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในห้องเรียน การศึกษาดูงานทั้งในและต่าง
ประเทศ ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง)

หลักการและเหตุผล
 

 นโยบายการบรหิารายจ่ายของภาครฐัปัจจบุนัได้กระจายอ�านาจการบรหิารจดัการเงนิงบประมาณให้แก่หน่วยงาน เพือ่

ให้เกดิความคล่องตวัและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้จ่ายเงิน จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีหน่วยงานภาครฐัต้องมกีารบรหิารจัดการทางการ

เงนิการคลงั การบัญชี การพสัด ุทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส มีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในทีเ่ข้มแขง็ ผูบ้รหิารระดบัสูง

เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลให้การใช้จ่ายเงนิเป็นไปโดยถกูต้อง บรรลผุลตามเป้าหมาย สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภบิาล 

 กรมบญัชกีลางได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการเติมเต็มศักยภาพผู้บรหิารระดับสูงให้เข้าใจในองค์ความรูท่ี้เกีย่วข้อง

กบัการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั เพือ่ให้สามารถบรหิารงานในบทบาทของตนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึก�าหนดให้มหีลกัสตูร

นกับริหารการเงนิการคลงัภาครัฐระดบัสงูข้ึน

รายละเอียดการจัดท�าหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน242
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ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
รองอธิบดี (บร�หารระดับต�น)

หลักการและเหตุผล 

 จากสถานการณ์ปัจจบุนัของประเทศไทย พบว่า ถงึแม้ว่าองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนจะมบีคุลากรหรอืหน่วย
งานทีร่บัผดิชอบดแูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรกต็าม แต่หลาย ๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ ยงัขาดการ
วางแผนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเป็นระบบ ขาดการบรูณาการข้อมลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้าด้วยกนั การ
พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรมกัจะเป็นในลกัษณะท่ีแต่ละหน่วยงาน ขององค์กรวางแผนและจดัสรรงบประมาณ
ในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบั หน่วยงานของตนเอง โดยไม่ได้ค�านึงถงึงานของหน่วยงานอืน่ ๆ  ท่ีมคีวามจ�าเป็น
หรอืความต้องการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั นอกจากนี ้การพฒันาระบบดงักล่าว ยงัขาดการก�าหนด
มาตรฐานของข้อมลูและขาดการเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงาน ต่าง ๆ  ภายในองค์กร และระหว่างองค์กรของตนเองกบัองค์กร
อืน่ ๆ  เพือ่ให้การใช้สารสนเทศเกดิประโยชน์สงูสดุ ซึง่ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การลงทุนโครงสร้างด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของ ประเทศเกิดความซ�า้ซ้อน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ากบังบประมาณ การพฒันาระบบและการจดัซือ้จดัจ้างด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นไปในลกัษณะทีข่าดการบรูณาการหลายองค์กรไม่มแีผนการพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีช่ดัเจนทีส่อดคล้องกบัพนัธกจิขององค์กร
 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร จึงได้ร่วมกบัส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
จดัโครงการ “ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู CIO (Chief Information Officer)” เพือ่ให้ความรูท้างด้านแผนงานและ
นโยบาย ด้านบรหิารจดัการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านกฎหมาย และอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องรวมถงึการศึกษาดงูานในประเทศอกี
ด้วย              

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. เพ่ือเสรมิสร้างวสิยัทัศน์ในการน�าไอทีมาใช้ในองค์กรอย่างมปีระสิทธภิาพ ให้แก่ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
2.เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม โดยเฉพาะเทคโนโลยทีีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการน�ามาใช้ในการท�างานของภาครฐัเพือ่ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบรกิารของรฐัมีประสทิธภิาพมากขึน้ 
รวมท้ังสามารถบรหิารโครงการต่าง ๆ ด้านไอทีได้อย่างมีประสทิธภิาพ
3. เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมมีความรู้ด้านต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง และจะมบีทบาทส�าคญัมากขึน้กบังานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
เช่น งานด้านกฎหมาย การปรบัองค์กร การบรหิารจดัการ และแนวโน้มธรุกจิในอนาคต
4. เพือ่ให้ผูเ้ขารบัการฝึกอบรมสามารถก�ากบัดแูลการจดัท�าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศของกระทรวงตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

หัวข้อวิชา 
 
ตามหลักสูตรก�าหนด

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงู หน่วยงานภาครฐั CIO (Chief Information Officer) หรอืผูบ้รหิารด้าน
อืน่ เช่น ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืสนบัสนนุงานพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

50 คน
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การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับ
ผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
รองอธิบดี (บร�หารระดับต�น) อธิบดี (บร�หารระดับสูง)

หลักการและเหตุผล

 สถาบันพระปกเกล้า ได้จดัการศึกษาเชงิปฏิบติัการหลักสูตร การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกั
บรหิารระดบัสงู เพ่ือให้ผูน้�าทางความคดิในสงัคมไทยได้มาร่วมกนักบันักวชิาการผูท้รงคุณวฒุ ิแสวงหาแนวทางการพัฒนาการ
เมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของไทยเพือ่สันติสขุอย่างแท้จรงิแก่คนไทยทัง้ชาต ิและน�าแนวทางดงักล่าวทีเ่กดิจาก
ความเข้าใจร่วมกนั การมทีศันคต ิค่านิยม และพฤตกิรรมประชาธปิไตยทีแ่สวงหาร่วมกนันัน้ ไปร่วมกนัพฒันาประชาธิปไตยใน
สงัคมไทยต่อไปในฐานะเครอืข่าย “นกัพฒันาประชาธปิไตย”

วัตถุประสงค์โครงการ 
 
1. เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของไทยและกระบวนการเปล่ียนแปลง
ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม ความคิดและวิถีชีวิตประชาธิปไตย
3. เพ่ิมพนูทกัษะการวเิคราะห์และพฤตกิรรมประชาธปิไตย ทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละบคุคลในปัจจบุนัและอนาคต
4. ร่วมกันแสวงหาแนวทาง และวิธีการในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
5. เสริมสร้างเครือข่ายและบทบาทในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ประชาธิปไตยให้เกิดสันติสุข

หัวข้อวิชา 
 
แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1  การเรียนการสอน 9 กลุ่มวิชา
   กลุ่มวิชาที่ 1 วิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
     กลุ่มวิชาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
     กลุ่มวิชาที่ 3 ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์
     กลุ่มวิชาที่ 4 ประมุขศิลปเพื่อการพัฒนาและการจัดการการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
     กลุ่มวิชาที่ 5 การพัฒนาการเมืองไทย
     กลุ่มวิชาที่ 6 กระบวนการท�างานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
     กลุ่มวิชาที่ 7 การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
     กลุ่มวิชาที่ 8 ระบบควบคุมและตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ
     กลุ่มวิชาที่ 9 ประเด็นการเมืองการปกครองร่วมสมัย
หมวดที่ 2  การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ
หมวดที่ 3  กิจกรรมในหลักสูตร  

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

สถาบันพระปกเกล้า
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พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
รองอธิบดี (บร�หารระดับต�น) อธิบดี (บร�หารระดับสูง)

หลักการและเหตุผล 

 สถาบนัจติวทิยาความมัน่คง สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย มีภารกจิในการประศาสน์
วทิยาการทางด้านสงัคม จติวทิยา สงครามการเมอืง การปฏบิตักิารข่าวสาร แก่ข้าราชการทหาร ต�ารวจ พลเรอืน ตลอดจน
พนกังานองค์กรและบคุลากรอืน่ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย ศกึษาวจิยัและพฒันาหลกันยิมด้านสงัคม จิตวทิยา สงครามการเมอืง 
การปฏิบัตกิารข่าวสาร ให้เป็นประโยชน์ต่อความมัน่คงแห่งชาต ิโดยผูอ้�านวยการสถาบนัจติวทิยาความมัน่คงเป็นผูบ้งัคบับญัชา
รบัผดิชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมทีเ่ป็นผู้บรหิารจากสาขาต่าง ๆ มส่ีวนร่วมพฒันาพลงัอ�านาจของชาตใินทกุมติ ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านสงัคม
จติวิทยา เพือ่ส่งเสรมิให้ประเทศชาตมิคีวามมัน่คงยิง่ขึน้ต่อไป

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

1. เป็นผูไ้ด้รบัความไว้วางใจทีจ่ะเข้าถงึชัน้ความลบั “ลบัมาก” หรอืเป็นผูท้ีไ่ด้ผ่านการตรวจสอบพฤตกิรรมบคุคล 
จากหน่วยงานรฐัว่าไม่เป็นภัยต่อความมัน่คงของชาติ
2. เป็นผูไ้ด้รบัความยนิยอมให้เข้ารบัการศกึษาตามสายการบงัคบับญัชา จากหวัหน้าส่วนราชการ หรอืหน่วย
งานระดบัอธบิดี หรอืเทียบเท่าข้ึนไป หรือผูบ้รหิารสงูสดุขององค์กรหรือบรษิทั โดยส่วนราชการ หรอืหน่วยงาน
ต้นสงักดัพร้อมท่ีจะหาบุคคลอืน่ปฏิบตังิานแทนในระหว่างเข้ารบัการศึกษา
3. เป็นผู้มสีขุภาพร่างกาย และจติใจแขง็แรงสมบรูณ์ ไม่เป็นผูม้คีวามบกพร่องทางจติหรอืทพุพลภาพ เป็น
อปุสรรคต่อการอบรมตลอดหลกัสตูร (ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรฐั)
4. อาย ุ40 – 60 ปี
5. ไม่เคยผ่านการอบรมหลกัสตูรการอบรมพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผูบ้รหิาร ของเหล่าทพัมาก่อน
6. ผูท้ีย่งัไม่เคยเข้ารบัการศกึษาอบรมในหลกัสตูร ทางทหารระดบัสงูมาก่อน จะได้รบัการพจิารณาความเร่งด่วน
ในการเข้ารบัการศกึษาเป็นล�าดบัแรก

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

50 คน

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
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นักบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง

หลักสูตรทักษะทางการบร�หารสําหรับข�าราชการกรมชลประทาน
รองอธิบดี (บร�หารระดับต�น) อธิบดี (บร�หารระดับสูง)

หลักการและเหตุผล

 ศาลปกครองเป็นองค์กรทีใ่ช้อ�านาจตลุาการในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพือ่อ�านวย ความยุติธรรมเกีย่วกบั
ข้อพพิาททางปกครอง ซ่ึงเป็นคดพีพิาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐักบัเอกชน หรอืข้อพพิาทระหว่างหน่วย
งานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัด้วยกนัเอง โดยมุง่ให้เกดิความสมดลุในการคุม้ครองสทิธเิสรีภาพของประชาชนและเสรมิ
สร้างการปฏิบัตริาชการทีด่ ีตลอดจนวางแนวหลกักฎหมายปกครองและสร้างบรรทดัฐานในการปฏบิตัริาชการทีด่ใีห้แก่หน่วย
งานทางปกครองและเจ้าหน้าทีข่องรฐั เพือ่ยดึเป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการอนัจะน�าไปสูธ่รรมาภบิาลหรอืการบรหิารจดัการ
บ้านเมอืงทีดี่ (Good Governance)
                  ปัจจุบนั กระแสโลกาภวิฒัน์ท�าให้สงัคมเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ เกดิสภาวะการแข่งขนักันอย่างเสรใีนหลายรปู
แบบ รวมทัง้การตืน่ตัวของประชาชนในการเข้ามามส่ีวนร่วมพฒันาประชาธิปไตย การรกัษาสทิธิและหน้าทีต่ามกฎหมาย การ
มส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานภาครฐั การเรยีกร้องขอความเป็นธรรม การปกป้องคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน จากสภาพการณ์ดงักล่าวหากเจ้าหน้าทีข่องรฐัในฐานะผูม้หีน้าท่ีในการดูแลรกัษาและปฏบิตัติามกฎหมายออก
ค�าสัง่ทางปกครองและหรอืให้บรกิารสาธารณะยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในหลกักฎหมายปกครองและวธิกีารปฏบิตัริาชการที่
ดแีล้วกอ็าจจะท�าให้ประชาชนผูร้บับริการโต้แย้งว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการกระท�าของเจ้าหน้าทีข่องรฐั อนัจะน�ามาซึง่
ความขดัแย้งและเกดิเป็นกรณพีพิาททางปกครองได้
                  ส�านกังานศาลปกครอง ตระหนกัถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นทีผู่บ้รหิารของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วย
งานภาครฐัจะต้องมคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง อนัประกอบด้วยหลกักฎหมายมหาชน หลกั
กฎหมายปกครอง วิธพีจิารณาคดปีกครอง และกฎหมายอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้องรวมทัง้เข้าใจหลกัการและวธิปีฏบิติัราชการทีด่ทีีเ่ป็น
บรรทดัฐานจากค�าพพิากษาในคดปีกครองควบคูก่บัแนวคดิใน  การบรหิารงานภาครฐัแนวใหม่ เพือ่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
อย่างถกูต้องตามหลกันิตธิรรม อันจะน�าไปสู ่การบรหิารจดัการท่ีด ีซึง่เป็นแนวทางทีล่ดความขดัแย้งและลดข้อพพิาททางปกครอง
ทีอ่าจจะเกดิข้ึนได้ จึงได้จดัโครงการอบรมหลกัสตูรนักบรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดับสงูขึน้

วัตถุประสงค์โครงการ 
 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม               
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติราชการจากแนวค�าพิพากษาของศาลปกครอง
 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ด้านการบริหาร การบริหารงานตามแนวพระราชด�าริและการเสริมสร้าง
     ธรรมาภิบาล
 4. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของนักบริหารยุคใหม่

หัวข้อวิชา 
 
ตามหลักสูตรก�าหนด

คุณสมบัติ

จำานวน จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

งบประมาณ 
(บาท/คน) 

ผู้จัด

วิทยากร วิทยากรภายนอก วิทยากรภายใน

ศาลปกครอง

175,000 บาท/คน

รองอธิบดี (บริหารระดับต้น) อธิบดี (บริหารระดับสูง)
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ล�าดับที่

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

นางสาวธนกร  จาตะวงษ์

นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง

นายอาทร  สุทธิกาญจน์

นายปรัชญา  ฉายวัฒนา

นายณัฐวุฒิ นากสุก

นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค

ว่าที่ ร.ต.สุนทร เพชรประดิษฐ์

นายนิพนธ์ กิจโกศล

นางสาวธนกร  จาตะวงษ์  

นายเกื้อศักดิ์  ทาทอง

นายปรัชญา  ฉายวัฒนา

ผูเ้ชีย่วชาญด้านเศรษฐกจิโครงการ

พัฒนาแหล่งน�า้

ผู้อ�านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ

วิศวกรชลประทานช�านาญการ

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

ผู้เชีย่วชาญด้านวเิคราะห์เศรษฐกจิ

โครงการพัฒนาแหล่งน�า้

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2

ส�านักบริหารโครงการ

ส�านักบริหารโครงการ

ส�านักบริหารโครงการ

ส�านักบริหารโครงการ

ส�านักงานชลประทานที่ 1

ส�านักงานชลประทานที่ 2

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักงานชลประทานที่ 9

ส�านักบริหารโครงการ

ส�านักบริหารโครงการ

ส�านักบริหารโครงการ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสายงานด้านวางโครงการ (ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2558)  

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านวางโครงการ
(ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  
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ล�าดับที่

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

นายนพดล ภูมิวิเศษ

นายกิตติพันธ์ พีรธนธรณ์

ดร.ชาญชัย ศรีสุธรรม

นางสมศรี สุดสายบัว

นายประหยัด  กมลพัฒนะ

นายสุภรัตน์ โกสุมาภินันท์

นายศุภณัฐ ปริยชาติ

นายพีระศักดิ์ ชมภูนุช

นายชาญชัย  ศรีสุธรรม

นายกิตติพันธ์  พีรธนธรณ์  

นางสมศรี  สุดสายบัว

นักธรณีวิทยาช�านาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร

วิศวกรชลประทานช�านาญการ

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

วิศวกรโยธาช�านาญการ

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมฯ

ส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมฯ

ส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมฯ

ส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมฯ

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 15

ส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมฯ

ส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมฯ

ส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรมฯ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสายงานด้านสำารวจ (ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2558)   

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านสำารวจ
(ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  
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ล�าดับที่

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

1

นายไกรฤกษ์ อินชยะนันท์

นายพงศธร  ศิริอ่อน

นายอนุรักษ์  ดอกรักกลาง

นายยงยส เนียมทรัพย์

นายสมหมาย ม่วงใหม

นายสมัย  ธรรมสัตย์

นายชลัมภ์ นิลพันธุ์

นายไพศาล วรรณเกื้อ

นายไกรฤกษ์  อินท์ชยะนันท์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 

(ด้านออกแบบและค�านวณ)

ผู้อ�านวยการส่วนออกแบบระบบ

ชลประทาน

วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา 

(ด้านออกแบบและค�านวณ)

ส�านักออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม

ส�านักออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม

ส�านักออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม

ส�านักงานชลประทานที่ 4

ส�านักงานชลประทานที่ 6

ส�านักงานชลประทานที่ 11

ส�านักงานชลประทานที่ 17

ส�านักวิจัยและพัฒนา

ส�านักออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสายงานด้านออกแบบ (ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2558)  

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านออกแบบ
(ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน274



ล�าดับที่

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

นายสุรชัย  จิวะสุรัตน์

นายปรัชญา  ปักษี

นายไพฑูรย์  กุลไทย

นายธีระพงษ์ ปากเมย

นายเศกสรรค์ ชูทับทิม

นายวสันต์ โพธิ์ศรี

นายเสรี ภักดี

นายชยันต์  เมืองสง

นายประพิศ  จันทร์มา

นายสุดชาย  พรหมมลมาศ

นายไพฑูรย์  ศรีมุก

นายเกียรติศักดิ์  จันทรจ�านง

นายปรีมา  ปัญญาศิริวัฒน์

นายดวงพลฤทธ์ิ  สิทธ์ิอาตม์หาญ

นายสมเจตน์  เครือทับ

นายนิรัญต์  มีชัย

นายบุญสม  ชลพิทักษ์วงศ์

นายสาธร  สาธุภาค

นายมณฑล  ก�าแหง

นายสาธิต  สาธุภาค

นายสมชาย  อังศิริลาวัลย์

นายนิเวศ  วงษ์บุญมีเดช

ผชช.ด้านวิศวกรรมโยธา

(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

ผู้อ�านวยการส่วนติดตามและประเมินผล

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 2

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ 3

วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ส�านักงานก่อสร้าง 8

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ส�านักงานก่อสร้าง 13

ผู้อ�านวยการส�านกัพฒันาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่

ผูอ้�านวยการกองพฒันาแหล่งน�า้ขนาดกลาง

ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง

วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ

นายช่างชลประทานอาวุโส

นายช่างชลประทานอาวุโส

ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง

นายช่างชลประทานอาวุโส

ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารจัดการน�้าและ

บ�ารงุรกัษา

วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ

นายช่างชลประทานอาวุโส

นายช่างชลประทานอาวุโส

ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ส�านักพัฒนาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่

ส�านักพัฒนาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่

ส�านักพัฒนาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่

ส�านักพัฒนาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่

ส�านักวิจัยและพัฒนา

กองพัฒนาแหล่งน�า้ขนาดกลาง

กองพัฒนาแหล่งน�า้ขนาดกลาง

ส�านักพัฒนาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่

กองพัฒนาแหล่งน�า้ขนาดกลาง

ส�านักงานชลประทานที่ 1

ส�านักงานชลประทานที่ 2

ส�านักงานชลประทานที่ 2

ส�านักงานชลประทานที่ 2

ส�านักงานชลประทานที่ 3

ส�านักงานชลประทานที่ 4

ส�านักงานชลประทานที่ 5

ส�านักงานชลประทานที่ 6

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสายงานด้านก่อสร้าง (ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2558)  

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านก่อสร้าง
(ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 275



ล�าดับที่

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

นายอธิวัฒน์  ธนวุฒิศิรวัชร์

นายสุริยพล  นุชอนงค์ 

นายณัทกฤช โชคโอฬารปัญญา

นายชยุติ  ธรรมนิตยกุล  

นายวัชระ  ไกรสัย

นายสุพัฒน์  ศรีไพรวรรณ

นายแหลมทอง  พงศ์สุทธิยากร

นายสุภรัตน์  โกสุมาภินันท์

นายสมชาย  รอดแล้ว

นายเกริกศักดิ์  ลีนานนท์

นายทนงศักดิ์  สิทธิศักดิ์

นายการุณ  คงทิพย์

นายศุภกิจ  วงศ์แก้ว

นายอังกูร แก้วย่อง

นายช่างชลประทานอาวุโส

ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง

ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง

วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ

ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง

ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง

ผู้อ�านวยการส่วนแผนงาน

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

นายช่างชลประทานอาวุโส

วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ

นายช่างชลประทานช�านาญงาน

ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 9

ส�านักงานชลประทานที่ 10

ส�านักงานชลประทานที่ 11

ส�านักงานชลประทานที่ 12

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 15

ส�านักงานชลประทานที่ 16

ส�านักงานชลประทานที่ 17

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558) กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านก่อสร้าง
 (ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน276



ล�าดับที่

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

นายชัชชม  ชมประดิษฐ์

นายธีระพล  ต้ังสมบูรณ์

นายสมจิต อ�านาจศาล

นายเจนศักด์ิ  ลิมปิติ

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์

นายชูศักด์ิ สุทธิ

นายจีรภัทร์ เดชะกุลชัยนันท์

นายสรายุทธ อ่ิมใจ

นายสันติ  เต็มเอี่ยม

นายทรงศักดิ์  เสาวัง

นางพัชรวีร์  สุวรรณิค

นายอภิวัฒน์  ภูมิไธสง

นายแหลมทอง  พงศ์สทุธยิากร

นายชาติชาย  การสมดี

นายกฤษฎา  แดงสีพลอย

นายชลเทพ  ทาตรี

นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช

นายสถิต  โพธิ์ดี  

นายบุญสม  ชลพิทักษ์วงศ์  

นายราเมศ  พวงพรหม

นายวิวัฒน์  ธิติรัตน้อย

นายอดิศักดิ์  ศุภสีมานนท์

นายปรนันท์  กลิ่นแทน

ผูอ้�านวยการส่วนบรหิารจดัการน�า้

ผูอ้�านวยการส่วนยทุธศาสตร์

วศิวกรชลประทานช�านาญการพเิศษ

ผูอ้�านวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม่

ผูอ้�านวยการส่วนบรหิารจดัการน�า้และบ�ารงุรกัษา

ผูอ้�านวยการส่วนบรหิารจดัการน�า้และบ�ารงุรกัษา

วศิวกรชลประทานช�านาญการ

วศิวกรชลประทานช�านาญการ

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้า 1

วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการน�า้

ผู้อ�านวยการส่วนบรหิารจดัการน�า้และบ�ารงุรกัษา

ผู้อ�านวยการส่วนบรหิารจดัการน�า้และบ�ารงุรกัษา

วิศวกรชลประทานช�านาญการ

วิศวกรชลประทานช�านาญการ

ผู้อ�านวยการส่วนบรหิารจดัการน�า้และบ�ารงุรกัษา

ผู้อ�านวยการส่วนบรหิารจดัการน�า้และบ�ารงุรกัษา

ผู้อ�านวยการส่วนบรหิารจดัการน�า้และบ�ารงุรกัษา

ผู้อ�านวยการส่วนบรหิารจดัการน�า้และบ�ารงุรกัษา

หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบ�ารุงรักษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน�้า

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ส�านักบรหิารจดัการน�า้และอทุกวทิยา

ส�านักบรหิารจดัการน�า้และอทุกวทิยา

ส�านักบรหิารจดัการน�า้และอทุกวทิยา

ส�านกังานชลประทานที ่1

ส�านกังานชลประทานที ่6

ส�านกังานชลประทานที ่17

ส�านกัวจิยัและพฒันา

ส�านกัส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส�านักบรหิารจดัการน�า้และอทุกวทิยา

ส�านักบรหิารจดัการน�า้และอทุกวทิยา

ส�านักบรหิารจดัการน�า้และอทุกวทิยา

ส�านกังานชลประทานที ่1

ส�านกังานชลประทานที ่2

ส�านกังานชลประทานที ่2

ส�านกังานชลประทานที ่2

ส�านกังานชลประทานที ่3

ส�านกังานชลประทานที ่4

ส�านกังานชลประทานที ่5

ส�านกังานชลประทานที ่6

ส�านกังานชลประทานที ่7

ส�านกังานชลประทานที ่8

ส�านกังานชลประทานที ่8

ส�านกังานชลประทานที ่8

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสายงานด้านก่อสร้าง (ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2558)  

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านจัดสรรน้ำา  
(ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 277



ล�าดับที่

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

นายวัชราคม  พรสรณคมน์  

นายอรรถพร  ปัญญาโฉม

นายเลอบุญ อุดมทรัพย์

นายพงษ์ศักดิ์  อัครมณี

นายไพศาล  พงศ์นภัทร

นายประยูร  เย็นใจ

นายไพรัตน์  ทับประเสริฐ

นายศุภณัฐ ปริยชาติ

นายศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเหิร

นายธนชาติ  สุขอนันตวงษ์

นายไพโรจน์ ค�าทอน

นายสมศักดิ์  สนทราพรพล

นายชูศักดิ์  สุทธิ

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน�า้

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารจัดการน�้าและ

บ�ารุงรักษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน�า้

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน�า้

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

ชลประทาน (ด้านการพฒันาแหล่งน�า้ ฯ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน�า้

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารจัดการน�้าและ

บ�ารุงรักษา

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

หวัหน้าฝ่ายจดัการความปลอดภยัเขือ่น

และอาคารชลประทาน

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารจัดการน�้าและ

บ�ารุงรักษา

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารจัดการน�้าและ

บ�ารุงรักษา

ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม

ส�านักงานชลประทานที่ 9

ส�านักงานชลประทานที่ 10

ส�านักงานชลประทานที่ 11

ส�านักงานชลประทานที่ 12

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 15

ส�านักงานชลประทานที่ 16

ส�านักงานชลประทานที่ 17

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558) กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านจัดสรรนำ้า
(ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน278



ล�าดับที่

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

นายวิชาญ  สุขเกื้อ

นายนรินทร  ชามทอง

นายอภิชาติ วัฒนาอุดมชัย

นายเถลิง  ศิริภิรมย์

นายบุญช่วย วงษ์ท้าว

นายมลชัย ใบเงิน

นายโกศล บุญด�าเนิน

นายวิชาญ  สุขเกื้อ

นายสมคิด ลือดัง

นายชูพงษ์  พะลัง

นายบุรี  อินดี

นายณัฐภณ  ภัทรสิริบวร

นายวิสันติ  ขวัญคุ้ม

นายสมชาย  คงเมคี

นายนครศรี  กรุณา

นายยิ่งยศ  วรเพชรภิญโญ

นายสุวัฒน์  ปานสว่าง

นายบุญสม  ชลพิทักษ์วงศ์

นายศักดิ์มงคล  มิงเมือง

นายวัชระ  ดางาม

นายจ�าเนียร จิตรประสงค์

นายบุญชัย  ชาวประเสริฐ

ผู้อ�านวยการส่วนโรงงาน

วิศวกรเครื่องกลช�านาญการพิเศษ

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า

ผอ.ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล(ด้าน

วิจัยและพัฒนา)

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะ

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

หวัหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยสีารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า

หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบ�ารุงรักษา

ผูอ้�านวยการส่วนบรหิารจัดการน�า้และบ�ารงุรักษา

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

นายช่างไฟฟ้าช�านาญงาน

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้า

หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบ�ารุงรักษา

ส�านักเครื่องจักรกล

ส�านักเครื่องจักรกล

ส�านักเครื่องจักรกล

ส�านักเครื่องจักรกล

ส�านักงานชลประทานที่ 11

ส�านักงานชลประทานที่ 12

ส�านักงานก่อสร้างชป.ขนาดกลางท่ี 13  

ส�านักเครื่องจักรกล

ส�านักงานชลประทานที่ 1

ส�านักงานชลประทานที่ 2

ส�านักงานชลประทานที่ 2

ส�านักงานชลประทานที่ 2

ส�านักงานชลประทานที่ 3

ส�านักงานชลประทานที่ 4

ส�านักงานชลประทานที่ 5

ส�านักงานชลประทานที่ 5

ส�านักงานชลประทานที่ 5

ส�านักงานชลประทานที่ 6

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสายงานด้านช่างกล (ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2558)  

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านช่างกล 
(ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 279



ล�าดับที่

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

นายมานพ  เรืองเกตุ

นายประทีป  จุงใจ  

นายบุญช่วย  วงษ์ห้าว

นายมลชัย  ใบเงิน

นายนคร  พริ้งเพริด

นายอนันต์ สนธิทิม

จ่าสิบเอกวรพนธ์  กัณฑบุตร

นายมนสันติ์  ปกป้อง

นายสมจินต์  ฟักมีทอง

นายบุณยฤทธิ์  หน่อทองแดง

นายอภินันท์  ชุมแก้ว

นายวินัย  มาลัยทอง

นายปิยปราชญ์  สมจิตร

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�า้

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

หัวหน้าฝ่ายช่างกล (ชป.ประจวบ ฯ)

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล

หวัหน้าฝ่ายปฏบิตักิารเครือ่งจกัรกลและ

ยานพาหนะ

ส�านักงานชลประทานที่ 9

ส�านักงานชลประทานที่ 10

ส�านักงานชลประทานที่ 11

ส�านักงานชลประทานที่ 12

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 15

ส�านักงานชลประทานที่ 16

ส�านักงานชลประทานที่ 17

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558) กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านช่างกล 
(ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน280



ล�าดับที่

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

นายสมชาย สารสัสดีกุล

นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน

นายทวีศักดิ์ ศิริเมฆา

นายสุชาติ เพ็งมีศรี

นายมะรอสะสี หามะ

นายสมใจ นาควารี

นายจุนรัชต์ วิวัฒนาพันธ์

นายเศรษฐา เครือสุคนธ์

นายประเมษ ชูสิน

นายสมชาย  สารสัสดิกุล

วิศวกรชลประทานช�านาญการพิเศษ

นายช่างชลประทานอาวุโส

หัวหน้า สจจ.อุดรธานี

หัวหน้า สจจ.กาฬสินธุ์

นายช่างชลประทานอาวุโส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญ

การพิเศษ

วิศวกรชลประทานช�านาญการ

นิติกรช�านาญการ

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช�านาญการ

หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ

ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสายงานด้านจัดรูปที่ดิน  (ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2558)  

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านจัดรูปที่ดิน  
(ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 281



ล�าดับที่

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

น.ส.อรุณี พงษ์พรประเสริฐ

นางพยุงศรี  มโนรถ

นางทิพย์พวรรณ นิลพลับ

นางอัมพร ศรีสมานุวัตร

นายพูลสวัสด์ิ  แก้ววิมุติ

นายด�ารงวิทย์  เสวตามร

นางณัฐวสา  เพิงผา

นางจันตรี ประจ�าวงษ์

น.ส.ธัญลักษณ์ เกษสถิตย์

นางสาวอรณุ ี พงษพ์รประเสรฐิ

นางพยุงศรี  มโนรถ

นางจันทิมา  ชูนุช

นางภนดิารสัมิ ์ เกษสขุสมวงษ์

นางสาวกชพร  โชติช่วง

นางสาวลินจง คงตั้งมั่น

นางวราลักษณ์  คงศรีเจริญ

นางธัญญธร  เพชรค�า

นางวาสนา  การสมดี  

นางนงลักษณ์  โพธิ์ทอง

นางสุปรานี  ภาวะโสภณ

นางสาวสมรวย วรรณทวีดิกุล

นายสมศกัดิ ์ บญุญปญัญากุล

นางสาวจีรยา  พองพนา

นายบุญสม  ชลพิทักษ์วงศ์  

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป

ผู้อ�านวยส่วนช่วยอ�านวยการและประสานราชการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นักจัดการงานท่ัวไปช�านาญการ

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อ�านวยการส่วนช่วยอ�านวยการและประสานราชการ

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้าฝ่ายช่วยอ�านวยการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (คบ.แม่ยม)

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้างานพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารจัดการน�า้และบ�ารุงรักษา

ส�านักงานเลขานุการกรม

ส�านักงานเลขานุการกรม

ส�านักบริหารโครงการ

กองพัฒนาแหล่งน�า้ขนาดกลาง

ส�านักบรหิารจดัการน�า้และอทุกวิทยา

ส�านักออกแบบวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม

ส�านักพัฒนาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่

กองแผนงาน

กองการเงินและบัญชี

ส�านักงานเลขานุการกรม

ส�านักงานเลขานุการกรม

ส�านักงานเลขานุการกรม

ส�านักงานเลขานุการกรม

ส�านักงานเลขานุการกรม

ส�านักงานชลประทานท่ี 1

ส�านักงานชลประทานท่ี 2

ส�านักงานชลประทานท่ี 2

ส�านักงานชลประทานท่ี 2

ส�านักงานชลประทานท่ี 3

ส�านักงานชลประทานท่ี 4

ส�านักงานชลประทานท่ี 5

ส�านักงานชลประทานท่ี 5

ส�านักงานชลประทานท่ี 5

ส�านักงานชลประทานท่ี 6

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก
(ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสายงานด้านธุรการ (ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2558)  

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านธุรการ 
(ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน282



ล�าดับที่

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

นางสาวนิภาพร  โทธนะอักษร

นางจันทร  สุวรรณบูลย์

นายสุนทร  อ่อนวิมล

นางสาวเขมณัฎฐ์  โดมขุนทด

นางบุญจิรา  สกุลโสภิตจิตร

นางสาวสุธาสินี  ด�ารงฤทธิการ

นางสาวนงนุช  มนต์วิเศษ

นางสาวกรองจิตต์  เปลี่ยนสมัย

นางสาวสุภาพร  คุมดวง

นายปุณฤทธิ์  รอดเชื้อ

นางอรทัย  ธรรมศิริ

นางมยุรี  ปิ่นสุวรรณ

นางศิริวรรณ  แต้มประเสริฐ

นางอรอุมา  แจ่มจันทร์

นางลักขณา  การทหาร

นางอุทิศ  ช่อเชิดชูวงศ์  

นางภาทินี  จุลปานะ

นางสาวรินฤดี  อนุศิษฎ์วิวัฒน์  

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (คบ.แม่กลอง)

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 9

ส�านักงานชลประทานที่ 10

ส�านักงานชลประทานที่ 11

ส�านักงานชลประทานที่ 12

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 15

ส�านักงานชลประทานที่ 16

ส�านักงานชลประทานที่ 17

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558) กอง/ส�านัก
(ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านธุรการ  (ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 283



ล�าดับที่

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

นายอภิชาติ เมฆอัคฆกรณ์

นายวุฒิชัย  จันทร์กระจ่าง

น.ส.ทาริกา ศิริสุทธานันท์

นางนลินี เมปริญญา

นางปรียาพร  จันทโรภาส

จ่าเอกสมบุญ ศรีเมือง

นายชัยโรจน์ อุปรารัตน์

น.ส.ยุพยงค์ ช่ืนอุระ

นายสาโรช หนูแก้ว

นางศิวพร  ภมรประวัติ

นางปรียาพร  จันทโรภาส

จ่าเอกสมบุญ  ศรีเมือง

นางนลินี  เมปริญญา

นายโสภณ  ข�าเกิด

นางกมลพร  เบ็ญจมาศ

นางนุชฤดี  สนธิทิม

นางตวงพร กาบแก้ว

นางจิตติมา  จารุภาวัฒน์

นางสาวลินจง คงตั้งมั่น

นางธัญญธร  เพชรค�า

นางวาสนา  การสมดี

นางนงลักษณ์  โพธิ์ทอง

นางสุปรานี  ภาวะโสภณ

นิติกรช�านาญการพิเศษ

ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาระบบงานฯ

ผู้อ�านวยการส่วนสวัสดิการฯ

ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนประวัติฯ

ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการฯ

ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาระบบงานฯ

นักจัดการงานท่ัวไปช�านาญการ

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นักจัดการงานท่ัวไปช�านาญการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�านวยการส่วนวิชาการและประเมินบุคคล

ผูอ้�านวยการส่วนพฒันาระบบงานและอตัราก�าลัง

ผู้อ�านวยการส่วนทะเบียนประวัติและบ�าเหน็จบ�านาญ

ผู้อ�านวยการส่วนวินัยและระบบคุณธรรม

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ

นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ

นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (คบ.แม่ยม)

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักชลประทานท่ี 11

ส�านักชลประทานท่ี 11

ส�านักเคร่ืองจักรกล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส�านักงานชลประทานท่ี 1

ส�านักงานชลประทานท่ี 2

ส�านักงานชลประทานท่ี 2

ส�านักงานชลประทานท่ี 3

ส�านักงานชลประทานท่ี 4

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก
(ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสายงานด้านการบริหารบุคคล (ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2558)  

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านการบริหารบุคคล 
 (ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน284



ล�าดับที่

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

นางนภาพร  ไสยวิจีณ

นายวิรัช  ล้อมวงษ์  

นายบุญสม  ชลพิทักษ์วงศ์  

นางญาตาวีมินทร์  โกมารทัต

นางกัลยารัตน์  ปานด�า

นายสุนทร  อ่อนวิมล

นางสาวกนกวรรณ  นิมเจริญนิคม

นางแสงอรุณ  วงศ์เตชิต

นายออศักดิ์  กาธิกาล

นางรุ่งนภา  สมบูรณ์

นางสาวกรองจิตต์  เปลี่ยนสมัย

นายชัยโรจน์  อุปรารัตน์  

นายบุญฤทธิ์ รอดเชื้อ

นางฐิติญา  จารุวัณณ์  

นางพรทิพา  ตู้จินดา  

นายประสิทธิ์  ฮวดดี

นางอรอุมา  แจ่มจันทร์

นางโสภิต พรรณไวย์

นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุวรรณภพ

นายจาตุรงค์  นิลพันธุ์

นางสาวรินฤดี  อนุศิษฎ์วิวัฒน์  

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

ผู้อ�านวยการส่วนบริหารจัดการน�้าและ

บ�ารุงรักษา

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

หวัหน้าฝ่ายบรหิารทัว่ไป (คบ.พนมทวน)

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

ส�านักงานชลประทานที่ 5

ส�านักงานชลประทานที่ 5

ส�านักงานชลประทานที่ 6

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 9

ส�านักงานชลประทานที่ 10

ส�านักงานชลประทานที่ 11

ส�านักงานชลประทานที่ 12

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 15

ส�านักงานชลประทานที่ 16

ส�านักงานชลประทานที่ 17

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558) กอง/ส�านัก
(ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายช่ือผู้ตรวจสอบ กล่ันกรอง หลักสูตรสายงานด้านการบริหารบุคคล  (ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน 285



ล�าดับที่

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

นางประภา แต้มแก้ว

นายอธิวัฒน์  โยอาศรี

นางเนาวรัตน์ สุวรรณโณ

นางเบญญาภา บุญสายบัว

นายสมชาติ บุญญานุวัตร

นางศิริมา  บุหงาแดง

นางเสาวลักษณ์  ฉวีสุข

นางวัชรีย์  คุ้มแก้ว

นางวิยะดา  วัฒนะโรจนานิกร

นางสาววรรณี  กิจไพบูลย์พันธ์

นางสาวเบญาภา  บุญสายบัว

นางอัชราภรณ์  โชคสกุลชัยพันธ์

ผู้อ�านวยการส่วนตรวจสอบและคลังพัสดุ

นักวิชาการพัสดุช�านาญการพิเศษ

นักวิชาการพัสดุช�านาญการ

นักวิชาการพัสดุช�านาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุช�านาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุช�านาญงาน

นักวิชาการพัสดุช�านาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุช�านาญงาน

ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายสัญญาพัสดุที่ 3

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุที่ 1

กองพสัดุ

กองพสัดุ

กองพสัดุ

กองพสัดุ

กองพสัดุ

ส�านักพฒันาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่

ส�านักงานชลประทานที ่1

ส�านักงานชลประทานที ่6

กองพัสดุ

กองพัสดุ

กองพัสดุ

กองพัสดุ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก
(ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสายงานด้านพัสดุ (ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2558)  

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านพัสดุ 
(ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  

รายละเอียดการจัดทำาหลักสูตรมาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน286



ล�าดับที่

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นางนวพร โรจน์เจริญวัฒนา

นางจิตรตรา จันทร์เด่นแสง

นางชลอารีย์ วาสินานนท์

นางมัทนา ทัมพากร

นางสุปรียา กุมารบุญ

นางเบญญาภา เครือศิริกุล

น.ส.ขนิษศรี  ด้วงท้าวเศรษฐ

นางมณฑา  แสนหล้า

นางสินอุดม อุดมคณานาท

นางนวพร  โรจน์เจริญวัฒนา

นางสาววรรณา ศศิโรจน์

นางธนินี  อดุลกิตติพร

นางสาวปญัจพร  จงึด�ารงคส์มสขุ

นางสาวนันดา  ศิรินุวัฒน์

นางสาววิภา  เฉลิมวงศ์เสนีย์

นางยุวดี ใจซื่อตรง

นางชัชวรรณ  สมบุญ

นางสุพรรณ ศรีพัทธิ์

นางสาวจารุวรรณ  ปิ่นทองทิพย์

นางสาวศิริวรรณ ศรีประศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�านาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช�านาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาระบบคลัง

ผู้อ�านวยการส่วนควบคุมงบประมาณ

ผู้อ�านวยการส่วนการเงิน

ผู้อ�านวยการส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง

ผู้อ�านวยการส่วนบัญชี

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบที่ 2

หวัหนา้ฝ่ายเบกิจ่ายเงนิกองทุนจดัรปูท่ีดินและ

เงินนอกงบประมาณอื่น

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายเงินทดรองราชการ

กองการเงนิและบญัชี

กองการเงนิและบญัชี

กองการเงนิและบญัชี

กองการเงนิและบญัชี

ส�านักพฒันาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่

กองแผนงาน

ส�านักงานชลประทานที ่6

ส�านักงานชลประทานที ่6

ส�านักงานชลประทานที ่11

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก
(ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

กอง/ส�านัก
(ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรสายงานด้านการเงิน  (ประชุมวันที่ 26 สิงหาคม 2558)  
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ล�าดับที่

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

นางสาวธิราวัลย์  มูลมิ่ง

นางสมศรี  ธรรมอาชีพ

นางชลอารีย์  วาสินานนท์

นางสาวสิรภัทร สุขประสงค์  

นางมัทนา  ทัมพากร  

นางกนกวรรณ  ธนาเลิศสมบูรณ์

นางศิริรัตน์  เริ่มยินดี

นางจิตรตรา  จันทร์เด่นแสง

นางจรินทร์ หล้าล้�า

นางนวกร  หอมเกษร

หัวหน้าฝ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการและ

สวัสดิการ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลบัญชีที่ 1

หัวหน้าฝ่ายบัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

และเงินนอกงบประมาณอื่น

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

หัวหน้าฝ่ายเงินเดือน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบที่ 3

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบที่ 1

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

กองการเงินและบัญชี

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง (ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558) กอง/ส�านัก
(ข้อมูล 26 สิงหาคม 2558)

รายชื่อผู้ตรวจสอบ กลั่นกรอง หลักสูตรสายงานด้านการเงิน
 (ตามบันทึกสบค 06/379 ลว. 9 มี.ค. 2559)  
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