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ค าแนะน าส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 15 - 29 พฤศจิกายน 2560 
รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 13 - 27 ธันวาคม 2560 

ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน จังหวัดนนทบุรี 
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี  

**************** 
1. การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. การแต่งกาย 
   1.1 ระหว่างการฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรม

ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี 
  (รุ่นที่ 20 ในวันที่ 15 - 16 , 24 และ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560) 
  (รุ่นที่ 21 ในวันที่ 13 - 14 , 22 และ 24 - 27 ธันวาคม 2560) 
 

วัน เดือน  ปี กิจกรรม 
ชุดข้าราชการสีกากี 
รุ่นท่ี 20 
- วันพุธท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
- วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 
- วันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
รุ่นท่ี 21 
- วันพุธท่ี 13 ธันวาคม 2560 
- วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 
- วันพุธท่ี 27 ธันวาคม 2560 

 
- พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้บริหาร กรมชลประทาน 
- วันจันทร์ของสัปดาห์ 
- พิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตร โดยผู้บริหาร  
กรมชลประทาน 

(แต่งกายชุดสุภาพ)   
รุ่นท่ี 20 
- วันที่ 16, 24, และ 28  
   พฤศจิกายน 2560 
รุ่นท่ี 21 
- วันที่ 14, 22, และ 26  
  ธันวาคม 2560 

 
- สุภาพบุรุษ  เสื้อเชิ้ตสีขาว/ด า กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น  
 (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) 
- สุภาพสตรี  ชุดสูทกระโปรง หรือชุดสูทกางเกงผ้าสีด าทรงสุภาพ  
(พร้อมเสื้อสูทคลุมสีด า) รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น (ห้ามใส่กางเกง
ยีนส์ และกระโปรงยีนส์) 

(แต่งกายชุดฝึกปฏิบัติธรรมขาว) 
รุ่นท่ี 20 
- วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 
รุ่นท่ี 21 
- วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 

 
- ส าหรับฝึกปฏิบัติธรรม (ณ วัดชลประทานรังสฤษด์ิ จ.นนทบุรี) 

     

 

 



- 2 - 
 

1.2 ระหว่างกิจกรรมเข้าค่าย  ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก    
( รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2560) 

 ( รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560) 
วัน เดือน  ปี /สถานที่/และการแต่งกาย 

รุ่นท่ี 20 ระหว่างวันท่ี 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 
รุ่นท่ี 21 ระหว่างวันท่ี 15 - 27 ธันวาคม 2560 
(ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  จังหวัดนครนายก) 
- เสื้อผ้าควรเป็นชุดที่สวมสบาย เช่น เสื้อยืด กางเกงขายาวหรือขาสามส่วน หรือกางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ เป็นต้น 
รุ่นท่ี 20 ระหว่างวันท่ี 20 - 23 พฤศจิกายน 2560 
รุ่นท่ี 21 ระหว่างวันท่ี 18 - 21 ธันวาคม 2560 
 (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก) 
-  เสื้อผ้าควรเป็นชุดที่รัดกุมเหมาะสมกับการฝึกภาคสนาม เช่น เสื้อยืด เสื้อยืดแขนยาว  กางเกงขายาว หรือ
กางเกงวอร์มขายาว  กางเกงยีนส์เนื้อหนา รองเท้าผ้าใบที่สามารถใช้งานได้ดี ทนทานไม่ช ารุดง่าย ขณะฝึกปฏิบัติ  
และจัดเตรียมถุงเท้า/หมวก/ปลอกแขนกันแดด ให้เพียงพอ (จ านวน 3 คู่) และครีมกันแดด เป็นต้น 
-  น าของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นไปด้วย เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพูสระผม ผ้าเช็ดตัว ของใช้ส่วนตัวอ่ืน ๆ  
-  ยารักษาโรค เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด พลาสเตอร์ยา เป็นต้น ส าหรับผู้ที่มีโรคประจ าตัว
ให้น ายารักษาโรคประจ าตัวมาด้วย พร้อมทั้งแจ้งครูผู้ฝึกล่วงหน้า 
- งดของมีค่าติดตัวโดยเด็ดขาด 

ส าหรับกิจกรรมเข้าค่าย ข้าราชการใหม่ทุกท่านควรเตรียมความพร้อมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ เพ่ือ
เข้ากิจกรรมและฝึกปฏิบัติ เน่ืองจากสถานท่ีเป็นค่ายทหาร และศูนย์ ภูมิรักษ์ธรรมชาติเป็นการเรียนรู้แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงมีกฎ ระเบียบ ท่ีจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2. มอบหมายงานที่รับผิดชอบของตนเองให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

3. ยืมเงินทดรองราชการ (ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  
ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก (ก่อนและหลังการฝึกอบรม) 

4. แจ้งตารางการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร การประสานงานระหว่างการฝึกอบรมกับผู้ที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อยก่อน
การเข้ารับฝึกอบรม 

5. ส าหรับท่ีพักของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องพักแรมตามท่ี 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดให้และเป็นคนจ่ายค่าท่ีพักให้ โดยต้องนอนพักคู่ตามระเบียบการฝึกอบรม   
(หากไม่พักตามท่ีส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะไม่สามารถกลับไปเบิกค่าท่ีพักได้ )   
 ส่วนกลาง  

รุ่นที่ 20 ระหว่างการฝึกอบรม  เข้าพักแรมระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2560 (ณ สถานที่
ราชการ/เอกชน ในจังหวัดนครนายก) 
รุ่นที่ 21 ระหว่างการฝึกอบรม  เข้าพักแรมระหว่างวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560 (ณ สถานที่ราชการ/
เอกชน ในจังหวัดนครนายก) 
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 ส่วนภูมิภาค 
ระหว่างการฝึกอบรม  
รุ่นที่ 20  
- วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2560 (ณ สถานที่ราชการ/เอกชน ในจังหวัดนครนายก) จ านวน 6 คืน 
- วันที่ 15 - 16 , 24 และ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 (ณ สถานที่เอกชน ในจังหวัดนนทบุรีหรือ

กรุงเทพมหานคร)  จ านวน 8 คืน  
รุ่นที่ 21  
- วันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560 (ณ สถานที่ราชการ/เอกชน ในจังหวัดนครนายก) จ านวน 6 คืน 
- วันที่ 13 - 14 , 22 และ 25 - 27 ธันวาคม 2560 (ณ สถานที่เอกชน ในจังหวัดนนทบุรีหรือ

กรุงเทพมหานคร)  จ านวน 8 คืน  
*** ก่อนและหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเบิกค่าที่พักได้ตามระเบียบทางราชการ *** 

6. ตอบแบบยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม และส่งกลับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมชลประทาน  ถนนติวานนท์ ต าบาลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  โทรสาร  
0 2583 6122 และ  0 2584 5437 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

7. การจัดกระเป๋าเดินทาง  ควรจัดเสื้อผ้า รองเท้า และของใช้ที่จ าเป็น และยารักษาโรค ยาประจ าตัว ให้พอเพียง 
จ านวน 15 วัน  

8. การขออนุญาตไปราชการ ให้ยึดตามค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี ข 774/2558 เรื่อง มอบอ านาจให้ข้าราชการ
ปฏิ บั ติ ร า ชกา ร ด้านกา ร เ งินแทนอธิ บ ดี  ข้ อ  8 (1)  กา ร สั่ งห รื อกา รขออนุ มั ติ เ ดินทา ง ไปร า ชกา ร   
ถ้าระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 120 วัน  
 ส่วนกลาง ให้ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขานุการกรม ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ผู้อ านวยการกองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ผู้อ านวยการกลุ่มที่รายงาน
ตรงต่ออธิบดี (ผอ.กตน./ผอ.กพร.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 ส่วนภูมิภาค  ให้ผู้อ านวยการส านักงานชลประทาน และผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างชลประทาน เป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ 

9. การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

  รุ่นท่ี 20 
 ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา ๐7.๐๐ - 08.00 น. ณ ห้องประชุม
อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน จังหวัดนนทบุรี 

  รุ่นท่ี 21 
 ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมในวันพุธท่ี 13 ธันวาคม 2560 เวลา ๐7.๐๐ - 08.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 
NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน จังหวัดนนทบุรี 
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2. ภารกิจและกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการ
แต่งต้ังใหม่ ให้มีทักษะด้านต่าง ๆ ขอความกรุณาให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในกิจกรรมต่าง  ๆ ของรุ่น ระหว่างการ
ฝึกอบรม  เพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างกา รเรียนรู้ร่วมกัน และ
ร่วมกันท างานเป็นทีมในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

1. ภารกิจรายบุคคล 
 1) เข้าร่วมด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย 
 2) เข้าร่วมกิจกรรมทุกวันตลอดหลักสูตร 
 3) เข้าอบรมตามก าหนดในเวลาและกิจกรรมในหลักสูตร 

2. ภารกิจรายกลุ่ม/ชั้นเรียน 
 1) ประชุมกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2) รายงานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 
 3) ร่วมเป็นคณะกรรมการในการอบรม  

หมายเหตุ  เพ่ือให้การคัดเลือกกรรมการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ดังนั้น ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ร่วมกันคัดเลือกแต่งต้ัง คณะกรรมการ
และแสดงบทบาทในการเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในวันแรกที่เข้ารับการอบรม 

 
 

3. เอกสารท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องด าเนินการและส่งผู้จัดฝึกอบรม 

1. รายงานสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร (ทั้งชั้นเรียน)  
 2.  Project - based Learning 

4. การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม แบ่งเป็นด้านวิชาการและพฤติกรรม ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ  60 คะแนน พิจารณาจาก 
  1.1 การทดสอบความรู้ในวิชาต่าง ๆ 30 คะแนน 
  1.2 Project - based Learning 15 คะแนน 
  1.3 รายงานสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 15 คะแนน 
  2. ด้านการมีส่วนร่วมในการอบรมและพฤติกรรม  40 คะแนน   พิจารณาจาก 
  2.1 กระบวนการกลุ่ม 20 คะแนน 
  2.2 ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 20 คะแนน 
  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้คะแนนด้านวิชาการและพฤติกรรมรวมกันไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 

5. ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัด 

สามารถเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ  ดังรายละเอียด คือ 
 ส่วนกลาง 

ค่าโดยสารรถรับจ้าง (รถแท็กซ่ี) ไป และกลับ ตามที่จ่ายจริงจากที่พักแรม ถึงสถานที่ขึ้นรถบัส       
(กรมชลประทาน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) เพ่ือเดินทางไปฝึกปฏิบัติกิจกรรมภาคสนาม ที่จังหวัดนครนายก  

 ส่วนภูมิภาค 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าพาหนะเดินทางจากภูมิล าเนา ถึงสถานที่ฝึกอบรม (ไป-กลับ) ตามที่จ่ายจริง 

ตามสิทธ์ิ 

  
6. การติดต่อสอบถาม 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่นางสาวศิริพร  จีนหลง  ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 08 8492 7250 
นางสาวภรัณยา  จรูญธนกิจการ  ทรัพยากรบุคคลช านาญการ 08 1657 3020 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน  ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ 
๐ ๒๕๘๓ ๔๑๙๓ - 4 โทรสาร0 2583 6122  เว็บไซต์ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
http://kromchol.rid.go.th/person/train/index.php 
 

**************** 
***หมายเหตุ** * ส าหรับผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมที่มาจากส่วนภูมิภาคที่จะต้อง เข้าพักแรมต้องมาลงทะเบียน  
เข้ารับการฝึกอบรมก่อน ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน จังหวัด
นนทบุรี รุ่นที่ 20 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รุ่นที่ 21 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 และเข้าพักแรมในสถานที่       
ทีส่่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดให้และเป็นผู้จ่ายค่าที่พักให้เท่านั้น ซ่ึงต้องนอนพักคู่ตามระเบียบของการฝึกอบรม   
*** ก่อนและหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเบิกค่าที่พักได้ตามระเบียบทางราชการ *** 

รายละเอียดต่าง ๆ ที่ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นคนด าเนินการให ้
1. ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 28 ม้ือ ตามรายละเอียดดังนี้ 
2. ค่าที่พัก ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดที่พักแรม ซ่ึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องนอนพักคู่ 

ตามระเบียบการฝึกอบรม   
 รุ่นท่ี 20 
 - ส่วนกลาง  ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2560 จ านวน  6 วัน  
 - ส่วนภูมิภาค  ระหว่างวันที่ 15 - 29 พฤศจิกายน 2560 จ านวน  14 วัน  
 รุ่นท่ี 21 
 - ส่วนกลาง  ระหว่างวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560 จ านวน  6 วัน  
 - ส่วนภูมิภาค  ระหว่างวันที่ 13 - 27 ธันวาคม 2560 จ านวน  14 วัน  
3. รถบัสเดินทางไป-กลับ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 

จ านวน 7 วัน 


