
คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

ยทุธศำสตรท์ ี ่1 กำรพฒันำบคุลำกรใหม้คีวำมรู ้ทกัษะ กรอบแนวคดิและควำมสำมำรถ (knowledge worker)
1 สบค. โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรการศกึษาวางโครงการ และ

การจัดท า Pre – feasibility Report รุน่ที ่1
 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการวางแผนพัฒนาระดบัลุม่น ้า การ
ใชแ้บบจ าลองคณติศาสตรด์า้นชลศาสตร ์สมดลุน ้า การ
ส ารวจภมูปิระเทศ ธรณีวทิยา ปฐพกีลศาสตรใ์นขัน้
วางโครงการ และการออกแบบประมาณราคา ขัน้วางโครงการ 
 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ

ทางเลอืกการพัฒนาโครงการ การศกึษาวเิคราะหอ์ตุ ุ– อทุก

วทิยาขัน้สงู การศกึษาวเิคราะหด์า้นดนิและการเกษตร และ
ดา้นเศรษฐศาสตรโ์ครงการ

3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการจัดท า 
Pre – feasibility Report

1. การวางแผนพัฒนาระดบัลุม่น ้า

2. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทางเลอืกการพัฒนาโครงการ

3. การศกึษาวเิคราะหอ์ตุ ุ– อทุกวทิยา ขัน้สงู 
4. การใชแ้บบจ าลองคณติศาสตรด์า้นชลศาสตร/์สมดลุน ้า

5. การส ารวจภมูปิระเทศ/ธรณีวทิยา/ปฐพกีลศาสตรใ์น

ขัน้วางโครงการ

6. การออกแบบ/ประมาณราคา ขัน้วางโครงการ
7. การศกึษาวเิคราะหด์า้นดนิและการเกษตร

8. การวเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรโ์ครงการ

1 Online 1. นายชา่งชลประทานช านาญงาน วศิวกร
ชลประทานช านาญการ วศิวกรโยธาช านาญ
การ เศรษฐกรช านาญการ นักวชิาการ
สิง่แวดลอ้มช านาญการ นักวชิาการเกษตร
ช านาญการ และนักวเิคราะหน์โยบายและ
แผนช านาญการ

2. สงักัดส านักบรหิารโครงการ ส านักอทุก
วทิยาและบรหิารจัดการน ้า และส านักงาน
ชลประทานที ่1 – 17

3. ผูท้ าหนา้ทีรั่บผดิชอบในการปฏบิตังิาน

วางโครงการ

80 4 24 ม.ค.-64 ราชการ 27,680.00                        วางโครงการ

2 สสธ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการใชน้วตักรรม
เครือ่งมอืส ารวจในการปฏบิตังิานส ารวจภมูปิระเทศ

ส าหรับงานชลประทาน

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ การใช ้
นวตักรรมเครือ่งมอืส ารวจในการปฏบิตังิานส ารวจภมูปิระเทศ

ส าหรับงานชลประทาน 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
เสรมิสรา้งทักษะการท างานของชา่งส ารวจใหม้ปีระสทิธภิาพ

สงูขึน้จากประสบการณ์จรงิภาคสนาม

3. เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้ทัศนคต ิและประสบการณ์ ดา้นการ
ส ารวจโดยนวตักรรมเครือ่งมอืส ารวจ  

1. การส ารวจภาคพืน้ดนิโดย เทคนคิการส ารวจรังวดัแบบ
จลนใ์นทันท ี(Real-Time Kinematic; RTK) อปุกรณ์ระบุ

พกิัดดว้ยสญัญาณดาวเทยีม GNSS

2. การส ารวจพืน้ผวิใตน้ ้าดว้ยเทคโนโลย ีEcho Sounder 

โดยใชเ้รอืทีต่ดิตัง้อปุกรณ์หยั่งลกึของน ้าพรอ้มพกิัดแบบ

อัตโนมัตแิละอปุกรณ์ประกอบ

3. การส ารวจทางอากาศโดยใชเ้ทคโนโลยกีารถา่ยภาพ

ทางอากาศ(Areal  Photogramethy) โดยอากาศยานไร ้

คนขบัพรอ้มระบบสารสนเทศแบบบรูณาการ 
4. การปฏบิตังิานภาคสนาม

5. การน าเขา้ขอ้มลูส ารวจ ประมวลผลดว้ยโปรแกรม 
คอมพวิเตอรแ์ละการประกอบระวาง

1 Classroom ขา้ราชการ ต าแหน่งนายชา่งส ารวจทกุระดบั 
พนักงานราชการต าแหน่งนายชา่งส ารวจ 
พนักงานราชการต าแหน่งเจา้หนา้ทีเ่ครือ่ง

คอมพวิเตอร ์และลกูจา้งประจ าทีป่ฏบิตังิาน
ดา้นงานส ารวจ ในส านักส ารวจดา้นวศิวกรรม
และธรณีวทิยา ส านักงานชลประทานที ่ 1- 17 

และในกรมชลประทาน

40 5 40 ธ.ค.-63 เอกชน                       499,250.00 ส ารวจ

3 สสธ โครงการสมัมนาวชิาการ เรือ่ง องคค์วามรูด้า้นวทิยาการ
ธรณีทีไ่ดจ้ากกรณีศกึษาในงานชลประทาน ปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564 รุน่ที ่2

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มการสมัมนา เกดิความรู ้ความเขา้ใจ ไดรั้บ
ประสบการณ์ ในศาสตรด์า้นวทิยาการธรณีทีจ่ าเป็นส าหรับ
งานชลประทานผา่นกรณีศกึษาทีส่ าเร็จลลุว่งแลว้

  2. เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นวทิยาการธรณีใน

หมูนั่กวชิาการดา้นวทิยาการธรณีและนักวชิาการผูเ้กีย่วขอ้ง  
ใหผู้เ้กีย่วขอ้งสามารถน าความรูแ้ละแนวคดิจากกรณีศกึษา

ตา่งๆ ไปปรับใชป้ระโยชนใ์นงานวศิวกรรมชลประทานที่
เกีย่วขอ้งไดด้ว้ยตนเอง

1.บรรยายพเิศษ 
2.ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นปฐพกีลศาสตร์

3.ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นธรณีวทิยา

4.ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นธรณีฟิสกิส์

5.ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นวศิวกรรมธรณี

1 Classroom นักธรณีวทิยา วศิวกร วศิวกรโยธา วศิวกร
ชลประทาน (ขา้ราชการ พนักงานราชการ 
วศิวกร/นักธรณีวทิยา ลกูจา้งชัว่คราว) 

เจา้หนา้ทีส่ านักส ารวจดา้นวศิวกรรมและ

ธรณีวทิยา

60 2 12 ม.ีค.-64 ราชการ                       102,800.00 ส ารวจ

4 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการปฏบิตังิาน
ทดสอบเพือ่ควบคมุคณุภาพงานกอ่สรา้งในสนาม รุน่ที ่5

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และทักษะในเรือ่งการทดสอบและ
การตรวจสอบวสัดดุา้นวศิวกรรมเพือ่ควบคมุงานกอ่สรา้งได ้

อยา่งถกูตอ้ง

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และทักษะในการทดลองและการ
ตรวจสอบวสัดดุา้นวทิยาศาสตรเ์พือ่ควบคมุงานกอ่สรา้งได ้

อยา่งถกูตอ้ง

 3. สามารถรายงานผลงานทดสอบไดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงตาม

มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

1. วสัดวุศิวกรรมโยธาในงานชลประทาน  
2. ปนูซเีมนตแ์ละสารผสมเพิม่ส าหรับคอนกรตี

3. มาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ 
4. ดนิกระจายตวั (Dispersive Soil)

5. การทดสอบคณุสมบตัขิองปนูซเีมนตแ์ละสารผสมเพิม่

ส าหรับคอนกรตี 
6. ทรายและการทดสอบคณุสมบตัขิองทราย 
7. หนิยอ่ยหรอืกรวดและการทดสอบคณุสมบตัขิองหนิ

หรอืกรวด

8. ประเภทและการออกแบบสว่นผสมคอนกรตี 
9. วสัดวุศิวกรรมอืน่ ๆ และการทดสอบคณุสมบตัขิองวสัดุ
วศิวกรรมอืน่ ๆ 
10. งานดนิดา้นวศิวกรรมในงานชลประทาน 
11. ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งของดนิดา้นวศิวกรรมในงาน

ของกรมชลประทาน 
12. Sieve Analysis 

13. Atterberg’s Limits 

14. Unified Soil Classification 

15. Compaction 

16. การส ารวจชัน้ดนิเบือ้งตน้ 
17. Relative Density

18. Field Density 

19. Field Permeability 

20. เหล็กเสน้ส าหรับเสรมิคอนกรตีและการทดสอบ

คณุสมบตัขิองเหล็กเสน้

 ส าหรับเสรมิคอนกรตี 
21. สรปุบทเรยีนงานทดสอบเพือ่ควบคมุคณุภาพงาน

กอ่สรา้งในสนาม

1 Classroom 1. นายชา่งชลประทานปฏบิตังิาน นายชา่ง
โยธาปฏบิตังิาน วศิวกรชลประทานปฏบิตักิาร
 และวศิวกรโยธาปฏบิตักิาร  
2. สงักัดกองพัฒนาแหลง่น ้าขนาดกลาง 
ส านักจัดรปูทีด่นิกลาง ส านักพัฒนาแหลง่น ้า
ขนาดใหญ ่และส านักงานชลประทานที ่1 – 

17

 3. ผูท้ าหนา้ทีรั่บผดิชอบในการควบคมุงาน

กอ่สรา้ง หรอืปฏบิตังิานเกีย่วกับการกอ่สรา้ง

30 14 80 พ.ย.-ธ.ค.63 ราชการ 596,955.00                     กอ่สรา้ง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

หลักสตูรมาตรฐาน 

หลักสตูรมาตรฐาน 
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สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

5 สบค. โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรการบรหิารสญัญางานกอ่สรา้ง
 รุน่ที ่3-4

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพระราชบญัยัตกิารจัดซือ้จัด

จา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 
ระเบยีบ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และสามารถปฏบิตัติาม
ระเบยีบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการท าสญัญาจัดซือ้จัดจา้ง  
ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์กฎหมายทีเ่กีย่ขอ้งและสามารถปฏบิตั ิ
ตามระเบยีบไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการ กระบวนการ เทคนคิ
แนวทางในการบรหิารสญัญาเบือ้งตน้และสามารถปฏบิตังิาน

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

1. การบรหิารสญัญางานจา้งกอ่สรา้ง   
2. การบรหิารสญัญางานซือ้ 
3. การบรหิารสญัญางานจา้งท่ัวไป 
4. การบรหิารสญัญาสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกฎหมาย 
5. การบรหิารสญัญาสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับระเบยีบพัสดุ

2 Online 1. นายชา่งชลประทานปฏบิตังิาน นายชา่ง
โยธาปฏบิตังิาน วศิวกรชลประทาน
ปฏบิตักิารและวศิวกรโยธาปฏบิตักิาร  
2. สงักัดกองพัฒนาแหลง่น ้าขนาดกลาง 
ส านักจัดรปูทีด่นิกลาง ส านักพัฒนาแหลง่น ้า
ขนาดใหญ ่และส านักงานชลประทานที ่
1 – 17

3. ผูท้ าหนา้ทีรั่บผดิชอบในการควบคมุงาน

กอ่สรา้ง หรอืปฏบิตังิานเกีย่วกับการกอ่สรา้ง

160 2 12 ธ.ค.-63 ราชการ 35,680.00                        กอ่สรา้ง

6 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิาน
ดา้นกอ่สรา้งระดบัตน้ รุน่ที ่6

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจและทักษะในการปฏบิตังิานกอ่สรา้ง
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเป็นมาตรฐานเดยีวกัน   
2. มโีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเห็น และประสบการณ์
 ในการปฏบิตังิานซึง่กันและกัน อันเป็นการสง่เสรมิการ
จัดการความรูแ้ละความสมัพันธท์ีด่ ี 
และเป็นประโยชนใ์นการตดิตอ่ประสานงานของกรม

ชลประทานตอ่ไป

1. ศกึษาขอ้มลูรายงานการศกึษาโครงการพัฒนาแหลง่น ้า 
2. งานส ารวจ 
3. การออกแบบกอ่สรา้ง และการแกไ้ขแบบ 
4. การค านวณปรมิาณงานและราคาคา่กอ่สรา้งพรอ้ม

จัดท าประมาณการ 
5. การวางแผนงานกอ่สรา้ง 
6. การควบคมุงานกอ่สรา้ง 
7. ดงูานภาคสนาม

8. การบรหิารสญัญา

1 Classroom 1. นายชา่งชลประทานปฏบิตังิาน นายชา่ง
โยธาปฏบิตังิาน วศิวกรชลประทานปฏบิตักิาร
 และวศิวกรโยธาปฏบิตักิาร  
2. สงักัดกองพัฒนาแหลง่น ้าขนาดกลาง 
ส านักงานจัดรปูทีด่นิกลาง ส านักพัฒนา
แหลง่น ้าขนาดใหญ ่และส านักงาน
ชลประทานที ่1 – 17

3. ผูท้ าหนา้ทีรั่บผดิชอบในการควบคมุงาน

กอ่สรา้ง หรอืปฏบิตังิานเกีย่วกับการกอ่สรา้ง

50 7 42 พ.ค.-64 ราชการ 464,830.00                     กอ่สรา้ง

7 กพก โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การเตรยีมความ
พรอ้มดา้นวศิวกรรมของงานกอ่สรา้งชลประทานขนาด

กลาง

เพือ่เสรมิสรา้งการเรยีนรู ้สรา้งความเขา้ใจในการจัดท า
เอกสารประกอบการขอตัง้งบประมาณ ประมาณการ และ
ราคากลาง ของงานกอ่สรา้งชลประทานขนาดกลาง ภายใต ้
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
ของบคุลากรกองพัฒนาแหลง่น ้าขนาดกลาง

1.ความรูเ้บือ้งตน้กระบวนการเตรยีมความพรอ้มโครงการ

2.ความรูเ้บือ้งตน้กระบวนการขอตัง้งบประมาณ  
3.การจัดท าประมาณการและราคากลาง

4.แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจัดท าประมาณการและราคากลาง

5.สรปุและอภปิรายการเตรยีมความพรอ้มดา้นวศิวกรรม

1 Classroom ขา้ราชการและพนักงานราชการ 60 3 18 ก.พ.-64 ราชการ 69,810.00                        กอ่สรา้ง

8 สชป.6 โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรการจัดท าประมาณการและ
ราคากลาง

เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดท าประมาณการและ

ราคากลางในปีงบประมาณปัจจบุนัและถกูตอ้งตามหลกั

วชิาการ หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัทิีก่ าหนด

การจัดท าประมาณการและราคากลาง 1 Classroom ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลกูจา้งประจ า 50 1 6 ม.ีค.-64 เอกชน 55,700.00                        กอ่สรา้ง

9 สชป.6 โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรการเขยีน TOR ส าหรับงาน

กอ่สรา้ง

เพือ่ใหผู้จั้ดท า TOR มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการก าหนด

วตัถปุระสงคข์องโครงการ รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายรวมทัง้
ตอ้งมกีารก าหนดเป้าหมายเฉพาะของแตล่ะกจิกรรมอยา่ง

ชดัเจน โดยค านงึถงึหลงัจากทีภ่ารกจิเสร็จสิน้ลงผลงานของ
โครงการทีจ่ะสรา้งผลลพัธแ์ละตวัชีว้ดัทีต่อ้งการทัง้ในดา้น

ของเวลา พืน้ที ่ปรมิาณ คณุภาพ

การเขยีน TOR ส าหรับงานกอ่สรา้ง 1 Classroom ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลกูจา้งประจ า 50 1 6 ก.พ.-64 เอกชน 55,700.00                        กอ่สรา้ง

10 สชป.6 โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องผูค้วบคมุงาน 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญา ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ
 รวมถงึความรูด้า้นเอกสารการรายงานทีเ่กีย่วขอ้งของผู ้
ควบคมุงาน

ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง 1 Classroom ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลกูจา้งประจ า 50 1 6 ม.ีค.-64 เอกชน 55,700.00                        กอ่สรา้ง

11 สชป.8 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การจัดซือ้จัดจา้ง
และการบรหิารสญัญา

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการบรหิาร

สญัญา

1.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารสญัญา

2.การฝึกปฏบิตัใินระบบ e-GP

1 Classroom ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนักงานราชการ 
และผูป้ฏบิตังิานดา้นการบรหิารสญัญา

300 2 14 ต.ค.-63 เอกชน 384,900.00                     กอ่สรา้ง

12 สวพ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการควบคมุ
คณุภาพงานกอ่สรา้งเขือ่นดนิ

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับ
หลกัการและแนวทางการกอ่สรา้งเขือ่นดนิ

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับ
การทดสอบคณุสมบตัวิสัดทุีน่ ามาสรา้งเขือ่นดนิ

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเชือ่มโยงระหวา่ง

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการทดสอบ และน าไปใชใ้นการปฏบิตังิาน
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

4. ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมของกรมชลประทานไดรั้บคะแนน 
PDU ใชใ้นการปรับระดบัภาคเีป็นสามัญวศิวกรได ้

1. หลกัการและแนวทางการกอ่สรา้งเขือ่นดนิ

2. การคดัเลอืก Borrow Area (Soil Classified)

3. การตรวจสอบคณุสมบตั ิBorrow Area 

     - Sieve Analysis

     - Atterberg Limits

4. การควบคมุคณุภาพงานกอ่สรา้งเขือ่นดนิ

     - Compaction Test

     - Rapid Compaction Test

     - Field Density Test

5. การควบคมุคณุภาพงานกอ่สรา้ง

     - สว่นถนนบรเิวณสนัเขือ่น (C.B.R.)

     - สว่น Filter (Relative Density Test)

6. การแปลผลขอ้มลูการทดสอบ และการประยกุตใ์ช ้

1 Classroom นายชา่ง วศิวกร เจา้หนา้ทีข่องรัฐ สงักัดกรม
ชลประทานผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกับการกอ่สรา้ง 
หรอืเจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิารทดสอบ

30 5 30 พ.ย.-63 ราชการ 249,600.00                     กอ่สรา้ง

13 สวพ โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรคอนกรตีสมัยใหม ่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติคอนกรตีสมัยใหม่

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบถงึหลกัการประยกุตใ์ชง้าน

คอนกรตีสมัยใหมใ่นงานกอ่สรา้ง

3. ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมของกรมชลประทานไดรั้บคะแนน 
PDU ใชใ้นการปรับระดบัภาคเีป็นสามัญวศิวกร

1. นวตักรรมส าหรับเทคโนโลยคีอนกรตีสมัยใหม ่
2. การประยกุตใ์ชง้านคอนกรตีสมัยใหม ่
3. ศกึษาดงูานภาคสนาม

1 Classroom วศิวกรหรอืนายชา่ง ทัง้ทีเ่ป็นผูอ้อกแบบ 
ผูค้วบคมุงาน หรอืเจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิาร
ทดสอบ และผูส้นใจท่ัวไป

30 2 12 ก.พ.-64 ราชการ                          96,800.00 กอ่สรา้ง

หลักสตูรมาตรฐาน 

หลกัสตูรมาตรฐาน 

หลักสตูรมาตรฐาน 

(80คน/รุ่น) 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

14 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานดา้นบรหิารจัดการน ้า ระดบัหัวหนา้ฝ่ายสง่น ้า
และบ ารงุรักษา รุน่ที ่1-4

1. เพือ่ใหบ้คุลากรทีป่ฏบิตังิานดา้นจัดสรรน ้าใชคู้ม่อืการ

ปฏบิตังิานดา้นจัดสรรน ้า เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน
ของกจิกรรม/กระบวนการตา่ง ๆ ของหน่วยงานและสามารถ
สรา้งมาตรฐานการปฏบิตังิานทีมุ่ง่ไปสูก่ารบรหิารคณุภาพ

ท่ัวทัง้องคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพได ้
2. เพือ่ใหก้ารจัดสรรน ้าของกรมชลประทานมแีนวทางในการ

ปฏบิตังิานเป็นมาตรฐานเดยีวกันและบรรลวุตัถปุระสงคข์อง

การบรหิารจัดการน ้า มปีระสทิธภิาพ ท่ัวถงึ และเป็นธรรม 
อยา่งยั่งยนืตามยทุธศาสตรข์อง กรมชลประทาน

1. การเก็บขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการจัดสรรน ้าของโครงการ

ชลประทาน   
2. การประเมนิน ้าหลากในพืน้ทีลุ่ม่น ้าตา่งๆ และการ
ประเมนิ    
ปรมิาณน ้าไหลลงอา่งเก็บน ้า                             
3. การจ าลองการปฏบิตักิารอา่งเก็บน ้า        
4. การวางแผนการใชน้ ้าจากอา่งเก็บน ้า   
5. การค านวณฝนใชก้าร        
6. การค านวณการใชน้ ้าของพชื และการประเมนิการใชน้ ้า
ในกจิกรรมตา่ง ๆ   
7. การจัดท าโคง้ปฏบิตักิารอา่งเก็บน ้า    
8. การวางแผนตดิตามและประเมนิผลการสง่น ้าราย

สปัดาห ์    
9. การค านวณปรมิาณน ้าผา่นอาคารชลประทาน     
10. การวดัปรมิาณน ้าในคลองสง่น ้าชลประทานและการ

สอบเทยีบอาคารชลประทาน

11. การค านวณหาประสทิธภิาพการชลประทาน      
12. การตรวจสภาพหัวงานอาคารชลประทานและระบบ

ชลประทานดว้ยสายตา   
13. การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการฝ่ายสง่น ้าและ

4 Classroom 1. ขา้ราชการทีด่ ารงต าแหน่งหัวหนา้ฝ่ายสง่

น ้าและบ ารงุรักษา ระดบัโครงการสง่น ้าและ
บ ารงุรักษา โครงการชลประทาน
2. ผูช้ว่ยหัวหนา้ฝ่ายสง่น ้าและบ ารงุรักษา

240 5 30 ม.ค.-ก.พ.64 เอกชน 2,376,160.00                  จัดสรรน ้า

15 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการเตรยีม
ความพรอ้มการประเมนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิาร

จัดการฝ่ายสง่น ้าและบ ารงุรักษา ประจ าปี 2565

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจการประเมนิ

การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการฝ่ายสง่น ้าและ

บ ารงุรักษาระดบัโครงการสง่น ้าและบ ารงุรักษา เพือ่ใชเ้ป็น
แนวทางการปฏบิตังิาน

1. นโยบายการบรหิารจัดการน ้าของกรมชลประทาน

2. Big Data กับการบรหิารจัดการน ้า

3. การประเมนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการฝ่าย

สง่น ้าและบ ารงุรักษา ระดบัโครงการชลประทาน
4. การน าเสนอขอ้มลูฝ่ายสง่น ้าฯ ของผูร้ว่มฝึกอบรม      
5. การประเมนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการฝ่าย

สง่น ้าและบ ารงุรักษาระดบัโครงการสง่น ้าและบ ารงุรักษา

1 Classroom เป็นขา้ราชการทีด่ ารงต าแหน่งหัวหนา้ฝ่าย

สง่น ้าและบ ารงุรักษา ระดบัโครงการสง่น ้า
และบ ารงุรักษา โครงการชลประทาน ทีผ่า่น
การประเมนิฯ ฝ่ายสง่น ้าและบ ารงุรักษา และ
เป็นตวัแทนในระดบัส านักงานชลประทาน

34 3 22 พ.ค.-64 เอกชน 262,760.00                     จัดสรรน ้า

16 สบค.

รว่มกับ

 สบอ.

โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรการปฏบิตังิานดา้นการขอใช ้
พืน้ทีช่ลประทานและการถา่ยโอนภารกจิใหแ้กอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ รุน่ที ่1-5

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับพระราชบญัญัตทิีร่าชพัสด ุ
การจัดสวสัดกิาร และกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง
2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับการปฏบิตังิานการขอใชท้ี่
ราชพัสด ุและทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใช ้
ประโยชน์

3.มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับกฎหมายและระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งกับการด าเนนิการกับผูบ้กุรกุเขตพืน้ทีใ่นความ

ครอบครองของกรมชลประทาน

4. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับพระราชบญัญัต ิแผนกระจาย
อ านาจและแผนปฏบิตักิารก าหนดขัน้ตอนกระจายอ านาจ 
หลกัเกณฑ ์และระเบยีบถา่ยโอนใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่

5. ไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้ปัญหาอปุสรรคและขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกับการขอใชพ้ืน้ทีช่ลประทาน และการถา่ยโอนภารกจิ
ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

1. พระราชบญัญัตทิีร่าชพัสด ุการจัดสวสัดกิาร และ
กฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. การขอใชท้ีร่าชพัสดแุละทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ทีก่รม

ชลประทานใชป้ระโยชน ์
3. การจัดหาประโยชน์ (การจัดใหเ้ชา่) ทีร่าชพัสดใุน

ความครอบครองของกรมชลประทาน

4. การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร/สิง่ปลกูสรา้งในทีร่าช

พัสดุ

5.กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิการกับผู ้

บกุรกุเขตพืน้ทีช่ลประทานในความครอบครองของกรม

ชลประทาน   
6. การส ารวจปักหลกัเขตชลประทาน การรังวดัทีด่นิเพือ่
การชลประทานและออกหนังสอืส าคญัส าหรับทีห่ลวง      
7. พระราชบญัญัต ิแผนกระจายอ านาจและแผนปฏบิตั ิ
การก าหนดขัน้ตอนกระจายอ านาจ หลกัเกณฑ ์และ
ระเบยีบถา่ยโอนใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

5 Classroom 1. เป็นผูป้ฏบิตัหินา้ทีห่ัวหนา้ฝ่ายจัดสรรน ้า

และปรับปรงุระบบชลประทาน

2. เป็นผูป้ฏบิตัหินา้ทีห่ัวหนา้ฝ่ายสง่น ้าและ

บ ารงุรักษา

3. เป็นผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่จากตน้สงักัดให ้

เขา้รับการฝึกอบรม

4. เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้รับการฝึกอบรมได ้

ตลอดหลกัสตูร

250 2 12 พ.ย. 63 ราชการ                       596,800.00 จัดสรรน ้า

17 สบค.

รว่มกับ

 สบอ.

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการจัดการดา้น
ความปลอดภัยเขือ่นเบือ้งตน้ รุน่ที ่14 - 16

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการดา้นความปลอดภัยเขือ่น 
พรอ้มทัง้สามารถแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกับหลกัการตรวจสภาพ

เขือ่นดว้ยสายตา เครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเขือ่นและบ ารงุรักษา
เครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเขือ่นไดถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการ

3. มคีวามรูใ้นวธิกีารวเิคราะหเ์บือ้งตน้และการจัดท ารายงาน

4. สามารถรับทราบถงึวธิกีารแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้เมือ่พบ

ปัญหา และวธิกีารดแูลบ ารงุรักษาเขือ่นอยา่งถกูตอ้ง
5. ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู ้และความคดิเห็น 
เกีย่วกับสภาพเขือ่น และวธิกีารดแูล บ ารงุรักษาแตล่ะพืน้ที่

1. อทุกวทิยาเบือ้งตน้ 
2. การวเิคราะหค์วามเสีย่ง Risk Assessment โดยวธิี

ดชันปัีจจัยรว่ม 
3. ทฤษฎพีืน้ฐานและความปลอดภัยเขือ่น                  
4. หลกัการประเมนิสภาพเขือ่นดว้ยสายตา 
(Visual Inspection) และวธิกีารดแูลบ ารงุรักษาเขือ่น

5. การฝึกปฏบิตั ิ(ภาคสนาม) การตรวจสภาพเขือ่นดว้ย

สายตาและเครือ่งมอื วดัพฤตกิรรมเขือ่น 
6. เครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเขือ่น (DamInstrumentation) 

และการดแูลรักษาเครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเขือ่น

7. การวเิคราะหเ์บือ้งตน้และการจัดท ารายงาน

3 Classroom 1. เป็นผูท้ าหนา้ทีห่รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับงาน

ดา้นความปลอดภัยเขือ่น 
2. เป็นผูท้ีรั่บผดิชอบเกีย่วกับหัวงานทีเ่ป็น

เขือ่นเก็บกักน ้า

3. เป็นผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่จากตน้สงักัดให ้

เขา้รับการฝึกอบรม

4.รุน่ที ่14 เป็นผูท้ าหนา้ทีใ่นเขตสชป.14 - 17

5. รุน่ที ่15 เป็นผูท้ าหนา้ทีใ่นเขตสชป.1 - 4 

และสชป.9 - 13

6. รุน่ที ่16 เป็นผูท้ าหนา้ทีใ่นเขตสชป. 5 - 8

7. ผูท้ีส่ามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดต้ลอด

หลกัสตูร

120 4 21 ม.ค64-ม.ีค.64 เอกชน                    1,151,880.00 จัดสรรน ้า

(50คน/รุน่) 

(40คน/รุน่) 

(60คน/รุน่) 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

18 สบค.

รว่มกับ

 สบอ.

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการวเิคราะห์
ขอ้มลูการตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่นและการแปรผล รุน่ที ่5

1. น าความรูแ้ละทักษะในการตรวจวดั ตรวจสอบ วเิคราะห ์
และการแปรผลขอ้มลูจากเครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเขือ่นในแต่

ละประเภทไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
2. สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการบรหิารจัดการความมัน่คง

ของเขือ่นและอาคารประกอบในการเก็บกักและการระบายน ้า

ในอา่งไดอ้ยา่งเหมาะสม

3. ฝึกปฏบิตัจิาการตรวจสภาพเขือ่นดว้ยเครือ่งมอืวดั

พฤตกิรรมเขือ่น พรอ้มทัง้ท าการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้
4. ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู ้และความคดิเห็น

1. การวเิคราะหเ์ครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเขือ่น   
2. หลกัการดา้นการออกแบบเขือ่นและเครือ่งมอืวดั

พฤตกิรรมเขือ่น  
3. การประเมนิผลการตรวจวดัเครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเขือ่น 
4. ผลการวเิคราะหจ์ากการประเมนิผล 
5. การจัดท ารายงานผลเครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเขือ่น 
6. การดแูลบ ารงุรักษาเขือ่น 
7. การสรปุบทเรยีน

1 Classroom 1. หัวหนา้ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขือ่น 
สชป. 1 - 17 

2. เป็นขา้ราชการผูท้ีผ่า่นการฝึกอบรม

หลกัสตูรการจัดการดา้นความปลอดภัยเขือ่น

เบือ้งตน้

3. เป็นขา้ราชการผูด้ ารงต าแหน่งวศิวกรโยธา

 กลุม่งานออกแบบเขือ่น 1 - 4 ส านัก

ออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม

4. เป็นผูท้ีบ่งัคบับญัชาพจิารณาเห็นแลว้

สมควรใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม

30 4 24 พ.ค.-64 ราชการ                       182,840.00 จัดสรรน ้า

19 สวพ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการจัดการวชัพชื
 การควบคมุคณุภาพน ้า และการแกไ้ขปัญหาของดนิที่
สง่ผลกระทบตอ่งานชลประทาน

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับ
วชัพชืรา้ยแรง ทีส่รา้งความเสยีหายตอ่ระบบชลประทาน และ
การจัดการอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถทราบปัญหาของดนิที่

เกีย่วขอ้งกับงานชลประทาน และแกไ้ขไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
เหมาะสม

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถทราบถงึปัญหา และ
แนวทางการควบคมุคณุภาพน ้าในระบบชลประทานไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและเหมาะสม

1. การควบคมุคณุภาพน ้าในระบบชลประทาน และการ
บ าบดั

2. ปัญหาของดนิทีส่ง่ผลกระทบตอ่งานชลประทานดา้น

การกอ่สรา้ง และดา้นการเพาะปลกู
3.  วชัพชืรา้ยแรงในระบบชลประทาน

4.  การก าจัดวชัพชืในระบบชลประทาน

1 Classroom 1. เป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐ สงักัดกรมชลประทาน
2. เป็นผูท้ีส่ านักชลประทาน หรอืส านัก หรอื
กองเสนอชือ่เขา้รว่มฝึกอบรม

3. สามารถเขา้รว่มฝึกอบรมไดค้รบตาม

ระยะเวลาทีโ่ครงการก าหนด                  

30 4 24 ม.ีค.-64 ราชการ 173,300.00                     จัดสรรน ้า

20 สคก โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรความรูด้า้นการ
ควบคมุรถเกลีย่ดนิ (Motor Grader) รุน่ที ่3

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับรถเกลีย่ดนิ (Motor Grader) ได ้

อยา่งถกูตอ้ง

2. สามารถขบัรถเกลีย่ดนิ (Motor Grader) ได ้และท างาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภัยตอ่ทรัพยส์นิ

และบคุคล

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการตรวจสอบ การบ ารงุรักษา
รถเกลีย่ดนิ (Motor Grader)

4. ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็น ปัญหาและอปุสรรค รวมถงึ
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกปั้ญหาทีเ่ป็นประโยชนใ์น
การปฏบิตังิาน

ความรูด้า้นการควบคมุรถเกลีย่ดนิ (Motor Grader) 1 Classroom ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนักงานราชการ 
ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกับรถเกลีย่ดนิ 
(Motor Grader)

21 4 24 พ.ค.-64 ราชการ 124,960.00                     ชา่งกล

21 สคก โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรความรูด้า้นการ
ควบคมุรถขดุไฮดรอลคิตนีตะขาบ (Excavator) รุน่ที ่4

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับรถขดุไฮดรอลคิตนีตะขาบ 
(Excavator) ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

2. สามารถขบัรถขดุไฮดรอลคิตนีตะขาบ (Excavator)ได ้
และท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภัยตอ่

ทรัพยส์นิและบคุคล

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการตรวจสอบ การบ ารงุรักษา
รถขดุไฮดรอลคิตนีตะขาบ (Excavator)

4. ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็น ปัญหาและอปุสรรค รวมถงึ
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกปั้ญหาทีเ่ป็นประโยชนใ์น
การปฏบิตังิาน

ความรูด้า้นการควบคมุรถขดุไฮดรอลคิตนีตะขาบ 
(Excavator)

1 Classroom ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนักงานราชการ 
ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกับรถขดุไฮดรอลคิตนี

ตะขาบ (Excavator)

21 4 24 ม.ค.-64 ราชการ 124,960.00                     ชา่งกล

22 สคก โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรความรูด้า้นการ
ควบคมุรถแทรคเตอรต์นีตะขาบ (Bulldozer) รุน่ที ่3

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับรถแทรคเตอรต์นีตะขาบ 
(Bulldozer) ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

2. สามารถขบัรถแทรคเตอรต์นีตะขาบ (Bulldozer) ได ้และ
ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภัยตอ่

ทรัพยส์นิและบคุคล

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการตรวจสอบ การบ ารงุรักษา
รถแทรคเตอรต์นีตะขาบ (Bulldozer)

4. ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็น ปัญหาและอปุสรรค รวมถงึ
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกปั้ญหาทีเ่ป็นประโยชนใ์น
การปฏบิตังิาน

ความรูด้า้นการควบคมุรถแทรคเตอรต์นีตะขาบ 
(Bulldozer)

1 Classroom ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนักงานราชการ 
ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกับรถแทรคเตอร์

ตนีตะขาบ (Bulldozer)

21 4 24 ม.ีค.-64 ราชการ 126,760.00                     ชา่งกล

23 สคก โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรความรูด้า้นการ
ควบคมุเรอืขดุแบบหัวสวา่น (ฝึกปฏบิตักิับเครือ่งจ าลอง
การขบั (Simulator))

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับเรอืขดุแบบหัวสวา่น ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง

2. สามารถขบัเรอืขดุแบบหัวสวา่น ได ้และท างานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและมคีวามปลอดภัยตอ่ทรัพยส์นิและบคุคล

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการตรวจสอบ การบ ารงุรักษา
เรอืขดุแบบหัวสวา่น

4. ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็น ปัญหาและอปุสรรค รวมถงึ
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกปั้ญหาทีเ่ป็นประโยชนใ์น
การปฏบิตังิาน

ความรูด้า้นการควบคมุเรอืขดุแบบหัวสวา่น 
(ฝึกปฏบิตักิับเครือ่งจ าลองการขบั (Simulator))

1 Classroom ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนักงานราชการ 
ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกับเรอืขดุแบบหัวสวา่น

21 3 18 ก.ย.64 ราชการ 87,250.00                        ชา่งกล
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

24 สคก โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรความรูด้า้นการ
ควบคมุรถปัน้จ่ันชนดิเคลือ่นที ่(Mobile Crane) แบบ All 

terrain crane รุน่ที ่3

1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับรถป้ันจ่ันชนดิเคลือ่นที ่(Mobile 

Crane) แบบ All terrain crane ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

2. สามารถขบัรถป้ันจ่ันชนดิเคลือ่นที ่(Mobile Crane) แบบ 
All terrain crane ได ้และท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และมคีวามปลอดภัยตอ่ทรัพยส์นิและบคุคล

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการตรวจสอบ การบ ารงุรักษา
รถป้ันจ่ันชนดิเคลือ่นที ่(Mobile Crane) แบบ All terrain 

crane

4. ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็น ปัญหาและอปุสรรค รวมถงึ
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกปั้ญหาทีเ่ป็นประโยชนใ์น
การปฏบิตังิาน

ความรูด้า้นการควบคมุรถปัน้จ่ันชนดิเคลือ่นที ่
(Mobile Crane) แบบ All terrain crane

1 Classroom ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนักงานราชการ 
ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกับรถปัน้จ่ันชนดิ

เคลือ่นที ่(Mobile Crane) แบบ All terrain 

crane

24 4 24 ก.ค. 64 ราชการ 148,960.00                     ชา่งกล

25 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการเขยีน
โปรแกรมเพือ่จัดการฐานขอ้มลูและน าเสนอในรปูแบบ 
Dashboard

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับ
การจัดการฐานขอ้มลู และการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ดว้ย
ภาษา PHP

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไป

จัดท าระบบฐานขอ้มลูของหน่วยงานตนเองไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไป

ประยกุตใ์ชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานได ้

1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับภาษา PHP 

2. การตดิตัง้ PHP และการตัง้คา่ Web Server 

3. การเรยีกใชค้ าสัง่ของภาษา PHP 

4. การใชง้านฟังกช์ัน่และฟอรม์รับ-สง่ขอ้มลู 
5. การจัดการฐานขอ้มลู MySQL และการเขยีนโปรแกรม

ภาษา PHP   เพือ่ตดิตอ่กับฐานขอ้มลู MySQL

6. การน าขอ้มลูจากฐานขอ้มลูมาน าเสนอในรปูแบบ 
Dashboard

2 Classroom 1. เป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นคอมพวิเตอรแ์ละ

อนิเตอรเ์น็ตไดเ้ป็นอยา่งดี

2. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาอนุญาตใหเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมและสามารถเขา้รับการฝึกอบรม

ไดต้ลอด หลกัสตูร

60 3 18 ธ.ค.63-ม.ค.64 ราชการ 249,240.00                     ดจิทัิล

26 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการท า Data 

Analytics ดว้ย POWER BI DESKTOP

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับ
 Microsoft Power BI Desktop

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไป

ประยกุตใ์ชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานได ้

1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ Microsoft Power BI Desktop 

2. การตดิตัง้ Power BI Desktop และการเชือ่มตอ่

แหลง่ขอ้มลู 
3. การแปลงขอ้มลูและจัดรปูแบบขอ้มลู 
4. การสรา้ง Dashboard ดว้ย Power BI Desktop 

5. การใชง้าน Power BI Service

2 Classroom 1. เป็นผูม้คีวามรูท้างดา้นคอมพวิเตอรแ์ละ

อนิเตอรเ์น็ตไดเ้ป็นอยา่งดี

2. เป็นผูม้คีวามรูใ้นการใชง้าน Pivot Table 

และสรา้งกราฟดว้ย Microsoft Excel 

3. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาอนุญาตใหเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมและสามารถเขา้รับการฝึกอบรม

ไดต้ลอด หลกัสตูร

50 2 12 ก.ค. 64 ราชการ 131,480.00                     ดจิทัิล

27 ศทส โครงการสมัมนาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศตาม

กรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครัฐ

1. เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับธรรมาภบิาล

ขอ้มลูภาครัฐเบือ้งตน้ได ้

2. เพือ่ใหก้ารพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานกรม

ชลประทานใหเ้ป็นไปตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครัฐ 
3. เพือ่ใหม้ชีอ่งทางรับฟังและแลกเปลีย่นความคดิเห็น

ส าหรับเป็นกรอบแนวทางในการปรับปรงุ/พัฒนา

กระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศใหเ้ป็นมาตรฐาน

เดยีวกัน  

1. แนวคดิ/นยิามธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครัฐ

2. กรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครัฐ

3. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศตามกรอบ

ธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครัฐ

1 Online 1. เป็นขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอื
ลกูจา้งประจ าของกรมชลประทาน

2. เป็นเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นวางแผน 
ออกแบบและบรหิารจัดการขอ้มลู รวมทัง้ผูท้ี่
เกีย่วขอ้งในกระบวนการการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของส านัก/กอง  
3. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบัอนุญาตใหเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม และสามารถเขา้รับการสมัมนาได ้
ตลอดหลกัสตูร

80 1 6 พ.ค.-64 ราชการ 4,480.00                          ดจิทัิล

28 ศทส โครงการสมัมนาเพือ่เผยแพรส่ถาปัตยกรรมองคก์ร และ
การจัดท าโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร

1. เพือ่เผยแพร ่ประชาสมัพันธ ์และเสรมิสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกับการจัดท าสถาปัตยกรรมองคก์ร 
2. เพือ่ใหบ้คุลากรทีจั่ดท าแผนงาน โครงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร สามารถเขยีนแผนงานโครงการ 
ไดถ้กูตอ้งตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและใหส้อดคลอ้งกับ
แผนปฏบิตักิารดจิทัิลกรมชลประทาน และตรงตาม
วตัถปุระสงคใ์นการปฏบิตังิานตามภารกจิของกรมชลประทาน

3. เพือ่ใหม้ชีอ่งทางรับฟังและแลกเปลีย่นความคดิเห็น

ส าหรับเป็นกรอบแนวทางในการปรับปรงุ/พัฒนา

กระบวนการปฏบิตังิานใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ถกูตอ้งและสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์
 ขอ้ก าหนด ระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

1. สถาปัตยกรรมองคก์รกับกรมชลประทาน

2. แผนปฏบิตักิารดจิทัิลกรมชลประทาน

3. การจัดท าโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารกรมชลประทาน

2 Classroom 1. เป็นขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอื
ลกูจา้งประจ าของกรมชลประทาน

2. เป็นเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นแผนงาน

หรอืโครงการ เชน่ ผูจั้ดท าแผนงาน/

โครงการ/ค าของบประมาณดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร หรอื ผูม้สีว่นรว่ม
ในกระบวนการจัดหาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

ครภัุณฑแ์ละวสัดอุปุกรณ์ 
กลุม่/ประเภทดงักลา่ว รวมทัง้เจา้หนา้ทีฝ่่าย
ยทุธศาสตร ์และเจา้หนา้ทีฝ่่ายพัสดุ เป็นตน้ 
3. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบัอนุญาตใหเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม และสามารถเขา้รับการสมัมนาได ้
ตลอดหลกัสตูร

80 2 12 เม.ย.64 /

พ.ค.64

ราชการ 83,560.00                        ดจิทัิล

29 ศทส โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรการใชง้านระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิส ์(E-Saraban)

1. เพือ่พัฒนาบคุลากรทีท่ าหนา้ทีเ่กีย่วกับระบบงานสาร

บรรณอเิล็กทรอนกิส ์(E-Saraban) ใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน เพิม่พนู
ความรู ้ทักษะและความช านาญดา้นการใชง้านระบบไดอ้ยา่ง
เหมาะสม

2. เพือ่ใหบ้คุลากรมคีวามรูทั้นตอ่เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง

ไปอยา่งรวดเร็ว

3. เพือ่ใหบ้คุลากรมคีวามรูพ้ืน้ฐานส าหรับการเรยีนรู ้

ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิสข์ัน้สงูหรอืระบบงานอืน่ๆ 
ตอ่ไป

การใชง้านระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์
(E-Saraban)

1 Online ผูเ้ร ิม่ปฏบิตังิานดา้นงานสารบรรณและ

ผูส้นใจท่ัวไป

30 1 6 ม.ีค.-64 ราชการ 11,600.00                        ดจิทัิล

(30คน/รุน่) 

(25คน/รุน่) 

(40คน/รุน่) 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

30 ศทส โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรการใชง้านระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรแ์ละการออกแบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์

เบือ้งตน้

1. เพือ่พัฒนาบคุลากรทีท่ าหนา้ทีด่แูลระบบคอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย เพิม่พนูความรู ้ทักษะ และความช านาญดา้นการใช ้
งานระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการออกแบบเครอืขา่ย

คอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. เพือ่สนับสนุนใหบ้คุลากรเรยีนรู ้และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุตแ์ละแกไ้ขปัญหาการใชง้านเพือ่

พัฒนาคณุภาพงาน           
3.เพือ่ใหบ้คุลากรในหน่วยงานมคีวามรู ้ความสามารถและทัน
ตอ่เทคโนโลยใีหม่

1. ความรู ้และการใชง้านระบบระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์
2. การออกแบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้

 

1 Online ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลกูจา้ง
ลกูจา้งประจ าต าแหน่งนักวชิาการ

คอมพวิเตอร ์เจา้พนักงานคอมพวิเตอร ์หรอื
สายงานอืน่ๆ ทีท่ าหนา้ทีด่แูลระบบเครอืขา่ย
และคอมพวิเตอร ์ในแตล่ะหน่วยงาน

30 2 12 ม.ีค.-64 ราชการ 17,410.00                        ดจิทัิล

31 ศทส โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรเทคนคิการใช ้
งานคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ประกอบขัน้พืน้ฐาน

1. เพือ่พัฒนาบคุลากรทีท่ าหนา้ทีด่แูลระบบคอมพวิเตอรแ์ละ

เครอืขา่ย เพิม่พนูความรู ้ทักษะและความช านาญดา้นการ
ดแูล บ ารงุรักษา และแกไ้ข ระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย
ไดอ้ยา่งเหมาะสม

2. เพือ่สนับสนุนใหบ้คุลากรเรยีนรู ้และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุตแ์ละแกไ้ขปัญหา

การใชง้านเพือ่พัฒนาคณุภาพงาน

3. เพือ่ใหบ้คุลากรในหน่วยงานมคีวามรู ้ความสามารถและ
ทันตอ่เทคโนโลยใีหม่

1. ความรู ้อปุกรณ์ โครงสรา้ง หลกัการท างานของเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์การประกอบตดิตัง้อปุกรณ์ ชิน้สว่นของ
คอมพวิเตอร ์การตดิตัง้ระบบปฏบิตักิารและโปรแกรม
พืน้ฐาน

2. การตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละ

อปุกรณ์ประกอบเบือ้งตน้

1 Online คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม ขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ ลกูจา้งประจ า ต าแหน่งนักวชิาการ
คอมพวิเตอร ์เจา้พนักงานคอมพวิเตอร ์หรอื
สายงานอืน่ ๆ ทีท่ าหนา้ทีด่แูลระบบเครอืขา่ย
และคอมพวิเตอรใ์นแตล่ะหน่วยงาน

25 1 6 ม.ีค.-64 ราชการ 10,210.00                        ดจิทัิล

32 ศทส โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการพัฒนา
เว็บไซตเ์พือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารส าหรับโครงการ

ชลประทาน

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับ
การพัฒนาและบรหิารจัดการเว็บไซตข์องโครงการ

ชลประทานใหทั้นสมัยดว้ย Wordpress

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไป

ประยกุตใ์ชส้นับสนุนการปฏบิตังิานตามภารกจิของหน่วยงาน

1.พืน้ฐานการใชง้าน WordPress 

2.เริม่ตน้ใชง้าน และการตัง้คา่พืน้ฐาน
3.การจัดการเนือ้หา ไฟลม์เีดยี และการสรา้งเมนูใน 
WordPress 

4.การตดิตัง้และปรับแตง่ Plugin ตา่ง ๆ 
5.การตดิตัง้และปรับแตง่ Theme 

6.การน าเขา้เนือ้หาและการปรับแตง่ Website

7.การจัดเตรยีมและตัง้คา่ Web Hosting

8.การ Upload และส ารองขอ้มลู Website

9.การตดิตาม วดัผล และดสูถติกิารเขา้ชม Website ดว้ย 
Google Analytics

2 Classroom 1. เป็นขา้ราชการ พนักงานราชการ หรอื
ลกูจา้งในสงักัดโครงการชลประทานจังหวดั 
หรอืโครงการ

สง่น ้าและบ ารงุรักษา

 2. เป็นผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการพัฒนา

เว็บไซตแ์ละเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของ

หน่วยงาน

 3. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาพจิารณาแลว้ 
เห็นสมควรใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม และ
สามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดต้ลอด

หลกัสตูรการฝึกอบรม

60 3 18 ม.ีค.-64 ราชการ 129,600.00                     ดจิทัิล

33 ศทส โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการใชง้าน
ระบบภมูสิารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL) 

เพือ่สนับสนุนภารกจิของหน่วยงาน

1. เพือ่เป็นคลงัขอ้มลูภมูสิารสนเทศ ทีเ่ป็นฐานขอ้มลูกลาง
ดา้นภมูสิารสนเทศกลางของกรมชลประทาน

2. เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว ในการสบืคน้  สามารถเขา้ถงึและ
ใชข้อ้มลูเชงิพืน้ทีร่ว่มกันได ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต ตลอดจน
ใหบ้รกิารขอ้มลูแผนทีเ่ชงิพืน้ทีใ่นรปูแบบของ Web Map 

Services (WMS) หรอื Web Feature Services (WFS)

3.เพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิานตามภารกจิของส านัก/กอง 

1. ภาพรวมระบบของ RIDGIS Portal และการใชง้านระบบ

2. การน าขอ้มลูเขา้ในระบบ Portal

3. การออกแบบ Web Map และ Configurable Web Apps

4.เผยแพรอ่อกมาในรปูแบบ Web Application ดว้ย Web

 App Builder

5.การสรา้ง Web App Template

1 Classroom 1. เป็นขา้ราชการ พนักงานราชการ ของ
ส านัก/กอง หรอื สชป. 1-17

 2. เป็นผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการจัดท า

ขอ้มลูสารสนเทศภมูศิาสตรข์องส านัก/กอง

 3. เป็นผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูเ้พือ่ตอ่ยอดการ

พัฒนาระบบงานสารสนเทศภมูศิาสตร์

30 2 12 ธ.ค.-63 ราชการ 44,480.00                        ดจิทัิล

34 ศทส โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร การประยกุตใ์ช ้
 Machine Learning และ Data Mining ส าหรับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

1. เพือ่เพิม่พนูความรูด้า้นการจัดการและวเิคราะหข์อ้มลู

ใหก้ับบคุลากรของกรมชลประทาน

 2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรูไ้ป

ประยกุตใ์ช ้สนับสนุนการปฏบิตังิาน
ตามภารกจิของหน่วยงาน

 3. สามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชง้านตามภารกจิได ้

1. Algorithm ของ Machine Learning

2. เทคนคิในการสรา้งการเรยีนรู ้หลกัการท าเหมอืงขอ้มลู 
(Data Mining)

3. การวเิคราะหข์อ้มลู แนวทางวเิคราะหปั์ญหาเหมอืง
ขอ้มลู

4. การจัดกลุม่ (Data clustering) และการแบง่ประเภท 
(Data classification)

5. กฎความสมัพันธ ์(Association rule) และการประเมนิ

ตวัแบบของขอ้มลู

1 Classroom 1. เป็นขา้ราชการ พนักงานราชการ ของกรม
ชลประทาน

 2. เป็นผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการจัดท า

ขอ้มลูสารสนเทศภมูศิาสตรข์องส านัก/กอง

 3. เป็นผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูเ้พือ่ตอ่ยอดการ

พัฒนาระบบงานสารสนเทศภมูศิาสตร์

 4. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาอนุญาตใหเ้ขา้รับ

การฝึกอบรม และสามารถเขา้รับการฝึกอบรม
ไดต้ลอดหลกัสตูร

25 3 18 ม.ีค.-64 ราชการ 87,620.00                        ดจิทัิล

35 ศทส โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการจัดการ
ฐานขอ้มลูและการประยกุตใ์ชง้านบน MongoDB

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดเ้พิม่พนูความรู ้ความเขา้ใจ 
เกีย่วกับ MongoDB , NoSQL และการจัดเก็บขอ้มลูวเิคราะห์

ขอ้มลู 
 2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรูไ้ป

ประยกุตใ์ช ้สนับสนุนการปฏบิตังิานตามภารกจิของหน่วยงาน

1.แนวคดิและหลกัการท างานของ MongoDB, NoSQL, 

JSON 

2.การตดิตัง้ การจัดการ Security และ Authentication

3.การใชง้าน MongoDB

4.การ Query ขอ้มลูแบบ advanced

5.สรา้งแอพพลเิคชนัดว้ย MongoDB

6.การเพิม่ประสทิธภิาพ และการขยายระบบฐานขอ้มลู 

1 Classroom 1. เป็นขา้ราชการ พนักงานราชการ ของกรม
ชลประทาน

 2. เป็นผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ (Application) และที่

เกีย่วขอ้ง

 3. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาพจิารณาแลว้ 
เห็นสมควรใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม และ
สามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดต้ลอดการ

ฝึกอบรม

25 3 18 พ.ค.-64 ราชการ 88,220.00                        ดจิทัิล

36 ศทส โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการใชง้านระบบ
 VDO Conference

เจา้หนา้ทีท่ีรั่บการอบรมไดน้ าความรูน้ีไ้ปเผยแพรแ่ละ

ประยกุตใ์ชใ้นงานใหเ้กดิประโยชนต์อ่ไปได ้

1. เทคโนโลย ี(VDO Conference)  

2. VDO Conference ภายในกรมชลประทาน 
3. การใชง้าน Web Conference

4. การใชง้าน Conference

1 Classroom ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนักงาน
ราชการ สงักัดหน่วยงานของกรม
ชลประทานทกุระดบั ผูท้ีต่อ้งการมคีวามรูใ้น
การใชง้านระบบประชมุทางไกลผา่นวดีทัีศน์ 
(VDO Conference) เพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้น

หน่วยงาน

30 1 6.5 ก.พ.-64 ราชการ 31,760 ดจิทัิล

(30คน/รุน่) 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง
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จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

37 ศทส โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการใชเ้ครือ่ง
วทิยคุมนาคมแบบสงัเคราะหค์วามถี ่(SYNTHESIZER) รุน่

 8

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม มคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมาย 
และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งดา้นตา่งๆ เกีย่วกับการใชว้ทิยุ
คมนาคม และใชง้านเครือ่งวทิยคุมนาคมในเครอืขา่ยความถี่
ของกรมชลประทานอยา่งถกูตอ้ง

1. กฎหมายวทิยคุมนาคม และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง               
 2.การใชเ้ครือ่งวทิยแุละหลกัปฏบิตัเิพือ่การตดิตอ่สือ่สาร

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
3. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยการรักษาความ
ปลอดภัยแหง่ชาติ

4. การใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีม่ใีชภ้ายในกรมชลประทาน

1 Classroom ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนักงาน
ราชการ สงักัดหน่วยงานของกรม
ชลประทานทกุระดบั ผูท้ีต่อ้งการมคีวามรูใ้น
การใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมแบบสงัเคราะห์

ความถี ่เพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้น

40 1 6.5 ก.พ.-64 ราชการ 37,920.00                        ดจิทัิล

38 สพช โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการประยกุตใ์ช ้
MIKE MODEL ในงานชลประทาน รุน่ที ่2

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึบทบาท

และความส าคญัในการน า MODEL มาประยกุตใ์ชใ้นงาน

ชลประทานและการบรหิารจัดการน ้า

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดเ้รยีนรูท้ฤษฎแีละเนน้การ
ปฏบิตัจิรงิในการประยกุตใ์ช ้MIKE MODEL ในการบรหิาร

จัดการอา่งเก็บน ้าอยา่งเหมาะสม สามารถน าไปปฏบิตัไิด ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

1. การเตรยีมขอ้มลูแบบจ าลองคณติศาสตร ์MIKE Model

2. แบบจ าลองน ้าฝน-น ้าทา่ (Rainfall-Runoff Model)

3. แบบจ าลองชลศาสตรก์ารไหล (Hydrodynamic 

Model)  

4. แบบจ าลองการพยากรณ์น ้า (Flood Forecasting 

Model)

5. แบบจ าลองการจัดท าแผนทีน่ ้าทว่ม (MIKE Flood)

1 Classroom เป็นขา้ราชการกรมชลประทานทีม่คีณุสมบตัิ

ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกก าหนด

30 5 30 พ.ย.-63 ราชการ 326,800.00                     ดจิทัิล

39 สพช โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการประยกุตใ์ช ้
ปัญญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence) ในงาน

ชลประทาน รนุที ่5

เพือ่น าผูท้ีเ่คยผา่นการเขา้รว่มอบรมโครงการฝึกอบรมเชงิ

ปฏบิตักิาร หลกัสตูรการประยกุตใ์ชปั้ญญาประดษิฐ์ 
(Artificial Intelligence) ไดท้บทวน ตอ่ยอดความรู ้และได ้
ฝึกปฏบิตัจิรงิในพืน้ทีโ่ครงการชลประทานเพือ่น าเทคโนโลยี

 Artificial Intelligence ไปประยกุตใ์ชใ้นงานชลประทานได ้

อยา่งเป็นรปูธรรม

1. หลกัการบรหิารจัดการน ้า

2. หลกัการ FUZZY LOGIC

3. การพัฒนาแบบจ าลองการตดัสนิใจบรหิารจัดการอา่ง

เก็บน ้า โดยใชแ้บบจ าลอง FUZZY LOGIC กรณีศกึษา

เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์

4. การพัฒนาแบบจ าลองการตดัสนิใจบรหิารจัดการอา่ง

เก็บน ้า โดยใชแ้บบจ าลอง FUZZY LOGIC กรณีศกึษา

เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์

1 Classroom เป็นขา้ราชการกรมชลประทานทีม่คีณุสมบตัิ

ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกก าหนด

30 5 30 เม.ย.-64 เอกชน 382,500.00                     ดจิทัิล

40 สพช โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรเทคโนโลยเีพือ่
การออกแบบโครงการชลประทาน

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถใชโ้ปรแกรม Sketch Up 

เพือ่การออกแบบงานชลประทานและน าเสนอผลงานได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ

1. การสรา้งภาพโมเดล 3 มติ ิเบือ้งตน้
2. การสรา้งโมเดล 3 มติ ิอยา่งมปีระสทิธภิาพ      
3. การเขยีนโมเดลอา่งเก็บน ้าและอาคารชลประทาน

4. การน าเสนองานชลประทานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

5. การน าเสนอโมเดล 3 มติ ิผา่นโลกออนไลนด์ว้ย 
GooGle Earth และ GooGle Map

1 Classroom เป็นขา้ราชการกรมชลประทานทีม่คีณุสมบตัิ

ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกก าหนด

30 5 30 ม.ิย.-64 ราชการ 155,300.00                     ดจิทัิล

41 สพช โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมการบรหิารจัดการน ้า

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับโปรแกรม

แบบจ าลอง และสามารถประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมเพือ่น าไปใช ้
ประโยชนจ์รงิได ้

1. บทน า

2. แนะน าโปรแกรมและการลงโปรแกรม

3. หลกัการท างานของโปรแกรม

4. ผลและวธิกีารวเิคราะหโ์ปรแกรม

5. 1D Hydrodynamic module (1D Flow)

6. Rainfall-Runoff module (RR)

7. 2D Overland flow module (2D Flow)

8. ฝึกปฏบิตักิารรันโปรแกรม

9. การทดสอบปฏบิตัติวัอยา่งจรงิ

10. ประเมนิผลการปฏบิตั ิ

1 Classroom เป็นขา้ราชการกรมชลประทานทีม่คีวามรู ้

พืน้ฐานทางดา้นคอมพวิเตอร์ และสามารถ
เขา้รับการฝึกอบรมไดอ้ยา่งสม า่เสมอตลอด

หลกัสตูร

30 5 30 ก.ค. 64 ราชการ 192,000.00                     ดจิทัิล

42 สวพ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการเตรยีม
ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรับแบบจ าลองทางคณติศาสตรเ์พือ่

การบรหิารจัดการน ้า รุน่ที ่1-2

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเภท

ขอ้มลูพืน้ฐานตา่ง ๆ ส าหรับแบบจ าลองทางคณติศาสตร์
2.เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดฝึ้กปฏบิตั  ิในการจัดเตรยีมขอ้มลู
พืน้ฐานส าหรับแบบจ าลองทางคณติศาสตร์

3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมทราบถงึแนวทางประยกุตใ์ชก้าร

เตรยีมขอ้มลูพืน้ฐานส าหรับแบบจ าลองทางคณติศาสตรเ์พือ่

การบรหิารจัดการน ้า

1. ประเภทขอ้มลูพืน้ฐานตา่ง ๆ
2. ฝึกปฏบิตั ิกรณีศกึษาโดยแบง่ประเภทขอ้มลูตา่งๆ 
3. การเตรยีมขอ้มลูดา้นอทุกวทิยา

4. ฝึกปฏบิตักิารเตรยีมขอ้มลูดา้นอทุกวทิยาจาก

กรณีศกึษา

5.  การเตรยีมขอ้มลูดา้นระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

6.  ฝึกปฏบิตักิารเตรยีมขอ้มลู ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์
จากกรณีศกึษา

7.  การเตรยีมขอ้มลูดา้นอาคารชลประทานและขอ้มลู

ทางการเกษตรจากกรณีศกึษา

8. ฝึกปฏบิตักิารเตรยีมขอ้มลู ดา้นอาคารชลประทานและ
ขอ้มลูทางการเกษตรจากกรณีศกึษา

9. สรปุขัน้ตอนการฝึกปฏบิตักิารเตรยีมขอ้มลูพืน้ฐาน

10. การประยกุตใ์ชข้อ้มลูพืน้ฐานส าหรับแบบจ าลองทาง

คณติศาสตรเ์พือ่การบรหิารจัดการน ้า

2 Classroom ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า และพนักงาน
ราชการ ของกรมชลประทานทีม่คีวามสนใจ
เกีย่วกับการบรหิารจัดการน ้าโดยใช ้

แบบจ าลองทางคณติศาสตร์

60 5 30 ก.พ.-ม.ีค.64 ราชการ 454,360.00                     ดจิทัิล

(30คน/รุน่) 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

43 สวพ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการประยกุตใ์ช ้
แบบจ าลองทางคณติศาสตรใ์นการบรหิารจัดการน ้าในฤดู

แลง้ รุน่ที ่1

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ

แบบจ าลองทางคณติศาสตรใ์นการบรหิารจัดการน ้าในฤดแูลง้

2.เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดฝึ้กปฏบิตั  ิในการใชแ้บบจ าลอง
ทางคณติศาสตร์

3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมทราบถงึแนวทางประยกุตใ์ช ้

แบบจ าลองทางคณติศาสตรใ์นการบรหิารจัดการน ้าในฤดแูลง้

1. แนะน าแบบจ าลองทางคณติศาสตร์

2. ขอ้มลูและการเตรยีมขอ้มลู

3. ฝึกปฏบิตักิารใชแ้บบจ าลองทางคณติศาสตร์

4. ฝึกปฏบิตักิารน าขอ้มลูพืน้ฐานลงแบบจ าลองทาง

คณติศาสตร์

5.  สมดลุน ้า

6.  ฝึกปฏบิตักิารใชแ้บบจ าลองเพือ่การบรหิารจัดการน ้า

ในฤดแูลง้

7.  ฝึกปฏบิตัโิดยจ าลองกรณีศกึษา 
8. วเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากแบบจ าลองฯ

9. สรปุผลและการน าไปใช ้

1 Classroom ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า และพนักงาน
ราชการ ของกรมชลประทาน ทีม่คีวามสนใจ
เกีย่วกับการบรหิารจัดการน ้าโดยใช ้

แบบจ าลองทางคณติศาสตรแ์ละตอ้งผา่น

หลกัสตูรการเตรยีมขอ้มลูพืน้ฐานส าหรับ

แบบจ าลองทางคณติศาสตรเ์พือ่การบรหิาร

จัดการน ้าแลว้

30 5 30 ม.ิย.-64 ราชการ 227,180.00                     ดจิทัิล

44 สวพ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการประยกุตใ์ช ้
แบบจ าลองทางคณติศาสตรเ์พือ่การพยากรณ์เตอืนภัยใน

การบรหิารจัดการน ้าในฤดนู ้าหลาก รุน่ที ่1

1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ

แบบจ าลองทางคณติศาสตรส์ าหรับการพยากรณ์เตอืนภัย

2.เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดฝึ้กปฏบิตั  ิในการใชแ้บบจ าลอง
ทางคณติศาสตร์

3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมทราบถงึแนวทางการประยกุตใ์ช ้

แบบจ าลองทางคณติศาสตรใ์นการพยากรณ์เตอืนภัยเพือ่

การบรหิารจัดการน ้าในฤดนู ้าหลาก

1. แนะน าแบบจ าลองทางคณติศาสตร์

2. ขอ้มลูและการเตรยีมขอ้มลู

3. ฝึกปฏบิตักิารใชแ้บบจ าลองทางคณศิาสตร์

4. ฝึกปฏบิตักิารน าขอ้มลูพืน้ฐานลงแบบจ าลองทาง

คณติศาสตร์

5. การพยากรณ์และเตอืนภัย

6. ฝึกปฏบิตักิารใชแ้บบจ าลองเพือ่การพยากรณ์และ

เตอืนภัย

7. ฝึกปฏบิตัโิดยจ าลองกรณีศกึษา

8. วเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากแบบจ าลองฯ

9. สรปุผลและการน าไปใช ้

1 Classroom ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า และพนักงาน
ราชการ ของกรมชลประทาน ทีม่คีวามสนใจ
เกีย่วกับการบรหิารจัดการน ้าโดยใช ้

แบบจ าลองทางคณติศาสตรแ์ละตอ้งผา่น

หลกัสตูรการเตรยีมขอ้มลูพืน้ฐานส าหรับ

แบบจ าลองทางคณติศาสตรเ์พือ่การบรหิาร

จัดการน ้าแลว้

30 5 30 พ.ค.-64 ราชการ 227,180.00                     ดจิทัิล

45 สสธ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรกระบวนการ
ผลติแผนทีด่จิทัิลสามมติจิากขอ้มลูผลการส ารวจโดย

นวตักรรมเครือ่งมอืส ารวจ รุน่ที ่1-2

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
กระบวนการผลติแผนทีด่จิติอลสามมติ ิจากขอ้มลูผลการ
ส ารวจโดยนวตักรรมเครือ่งมอืส ารวจ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
มทัีกษะการใชเ้ครือ่งมอืและการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์

จากประสบการณ์จรงิ ในการผลติแผนทีแ่บบดจิติอลสามมติ ิ
จากขอ้มลูผลการส ารวจโดยนวตักรรมเครือ่งมอืส ารวจ

1. การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการผลติแผนทีด่จิติอล

สามมติิ

2. การแปลงขอ้มลูผลส ารวจและน าเขา้ขอ้มลูดจิติอล

3. การประมวลผลขอ้มลู การลงรายละเอยีดภมูปิระเทศ
และการประกอบระวางแผนที่

4. การปฏบิตังิานผลติแผนทีแ่บบดจิติอลสามมติ ิจาก
ขอ้มลูผลการส ารวจโดยนวตักรรมเครือ่งมอืส ารวจ

ภาคสนาม

2 Classroom ขา้ราชการ ต าแหน่งนายชา่งส ารวจทกุระดบั 
พนักงานราชการต าแหน่งนายชา่งส ารวจ 
พนักงานราชการต าแหน่งเจา้หนา้ทีเ่ครือ่ง

คอมพวิเตอร ์และลกูจา้งประจ าทีป่ฏบิตังิาน
ดา้นงานส ารวจ ในส านักส ารวจดา้นวศิวกรรม
และธรณีวทิยา ส านักงานชลประทานที ่1- 17 

และในกรมชลประทาน

80 5 40 พ.ย.-ธ.ค.63 เอกชน                       998,500.00 ดจิทัิล

46 สสธ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรเทคนคิและการ
ประมวลผลการส ารวจแบบบรูณาการเพือ่การชลประทาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุน่ที ่3-4

1. เพีอ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจเทคนคิ
และการประมวลผลการส ารวจแบบบรูณาการเพือ่การ

ชลประทาน

 2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมแลกเปลีย่นความรู  ้ทัศนคต ิ
และประสบการณ์  ดา้นเทคนคิ และการประมวลผลการ
ส ารวจแบบบรูณาการเพือ่การชลประทานสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นภารกจิทีรั่บผดิชอบ

1. การจัดท าฐานขอ้มลูแผนทีด่ว้ยระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร ์GIS และฝึกปฏบิตั ิ

2. การส ารวจแนวเขตงานชลประทานดว้ยอากาศยานไร ้

นักบนิ  UAV และฝึกปฏบิตั ิ

3. การส ารวจแผนทีก่ันเขตชลประทาน ดว้ย GNSS RTK

และฝึกปฏบิตั ิ

4. การประมวลผลขอ้มลูและการใชข้อ้มลูส ารวจดว้ย

โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละฝึกปฏบิตั ิ

2 Classroom 1.  นายชา่งส ารวจ นายชา่งโยธา นายชา่ง
ชลประทานระดบัปฏบิตังิาน และ ระดบั
ช านาญงาน นักธรณีวทิยา นักวชิาการแผนที่
ภาพถา่ย วศิวกรส ารวจ วศิวกรโยธา วศิวกร
ชลประทาน ระดบัปฏบิตักิาร และระดบั
ช านาญการ ลกูจา้งประจ า และพนักงาน
ราชการ ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกับงานส ารวจ
เพือ่งานชลประทาน

2. สงักัดส านักส ารวจดา้นวศิวกรรมและ

ธรณีวทิยา ส านักงานชลประทานที ่1 – 17 

กองพัฒนาแหลง่น ้าขนาดกลาง และส านัก
พัฒนาแหลง่น ้าขนาดใหญ่

80 5 36 ธ.ค.63/ม.ีค.64 เอกชน                       978,400.00 ดจิทัิล

47 สอส โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรการเพิม่ศกัยภาพการเขยีน
แบบ โดยใชโ้ปรแกรมเสรมิ AutoLISP

เพือ่ใหว้ศิวกรโยธา นายชา่งโยธา และผูส้นใจ สามารถใช ้
งานค าสัง่พเิศษ AutoLISP เพือ่ใชใ้นการเขยีนแบบได ้

รวดเร็วขึน้ โดยผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งใชโ้ปรแกรม AutoCAD 

รวมทัง้สามารถใชค้ าสัง่เสรมิพเิศษ AutoLISP ไดท้กุค าสัง่ 
ตามทีม่กีารใชง้านจรงิ (Workshop) ตัง้แตเ่ริม่ตน้ถงึระดบัที่

ใชง้านจรงิ

1.ท าความรูจั้กกับ AutoLISP

2.การใชโ้ปรแกรมเขยีนแบบในปัจจบุนั

3.Workshop การใชค้ าสัง่ AutoLISP

1 Classroom วศิวกรโยธา นายชา่งโยธา ของส านัก
ออกแบบวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม

60 1 6 พ.ย.-63 ราชการ                          50,050.00 ดจิทัิล

48 สชป.12 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการประยกุตใ์ช ้
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรใ์นงานชลประทาน

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใน

หลกัการท างานของระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ

โครงสรา้งและรปูแบบของขอ้มลูในระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร ์รวมถงึการจัดท าขอ้มลูส าหรับใชง้านภายใน
องคก์รได ้

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถใชง้านโปรแกรม

จัดการขอ้มลูสารสนเทศภมูศิาสตร ์รวมถงึ เทคนคิและ
วธิกีารท างานตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพและ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนก์ับงานทีท่ าอยู่

ประจ าได ้

1. หลกัการพืน้ฐานของระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

2. ความเขา้ใจเรือ่งแผนที่

3. ขอ้มลูและฐานขอ้มลูระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์

4. การน าเขา้และการสรา้งฐานขอ้มลูระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์

5. การน าเสนอขอ้มลูและการแสดงผล

6. การใชง้านโปรแกรม QGIS

1 Classroom เป็นขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า หรอืพนักงาน
ราชการสงักัดส านักงานชลประทานที ่12 

ทีผู่บ้งัคบับญัชาสนับสนุนใหเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมและสามารถเขา้รับการฝึกอบรมได ้

ตลอดหลกัสตูร

40 3 18 พ.ย.-63 ราชการ 66,580.00                        ดจิทัิล

49 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการสรา้ง
เว็บไซตด์ว้ย WordPress ขัน้พืน้ฐาน

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีส่ านักบรหิารทรัพยากรบคุคลสามารถสรา้ง  
แกไ้ข ปรับปรงุเว็บไซตท์ีจั่ดท าดว้ยโปรแกรม WordPress 

ซึง่สามารถน าความรู ้และทักษะไปสนับสนุนการปฏบิตังิานที่
รับผดิชอบ รวมถงึการปรับปรงุระบบงานและพัฒนานวตักรรม
ใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การสรา้งเว็บไซตด์ว้ย WordPress ขัน้พืน้ฐาน 1 Classroom เจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานของส านักบรหิาร

ทรัพยากรบคุคล กรมชลประทาน
30 2 14 ก.พ-พ.ค.64 ราชการ 32,200.00                        ดจิทัิล

(40คน/รุน่) 

(40คน/รุน่) 

หลักสตูรมาตรฐาน 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

50 สบอ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรเทคโนโลยกีาร
ส ารวจและจัดท าแผนทีเ่สีย่งภัยน ้าทว่ม

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการ ความส าคญัของขอ้มลูสนาม
 การปฏบิตังิานสนามและเทคนคิกระบวนการปฏบิตังิานดา้น
การใชเ้ทคโนโลยสี าหรับงานดา้นการส ารวจและจัดท าแผนที่

เสีย่งภัยน ้าทว่ม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามรวดเร็ว ถกูตอ้ง 
แมน่ย า และเชือ่ถอืได ้
 2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการและเทคนคิกระบวนการ
ปฏบิตังิานดา้นการใชเ้ทคโนโลยสี าหรับงานดา้นการส ารวจ

เก็บขอ้มลูตะกอน ความส าคญัของขอ้มลูสนาม การ
ปฏบิตังิานสนาม เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามรวดเร็ว ถกูตอ้ง 
แมน่ย า และเชือ่ถอืได ้
 3. มคีวามตระหนักถงึความส าคญัและความจ าเป็นในการ

ส ารวจน ้าทา่ การส ารวจขอ้มลูตะกอน การใชเ้ทคโนโลยี
ส าหรับงานดา้นการส ารวจและจัดท าแผนทีเ่สีย่งภัยน ้าทว่ม 
เพือ่ใหข้อ้มลูทีม่คีวามรวดเร็ว ถกูตอ้ง แมน่ย า และเชือ่ถอืได ้
และสามารถน ามาประยกุตก์ับการเตอืนภัยไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
  4. เพิม่ทักษะ ความรู ้ความช านาญในการส ารวจน ้าทา่ การ
ส ารวจขอ้มลูตะกอน การส ารวจและจัดท าแผนทีเ่สีย่งภัยน ้า
ทว่ม เพือ่การปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถ
น ามาปฏบิตัไิดจ้รงิตามสถานการณ์น ้าตา่ง ๆ

1.หลกัการและความส าคญัของการจัดท าแผนทีเ่สีย่งภัย

น ้าทว่ม

2.วธิแีละเทคนคิการส ารวจและจัดท าแผนทีเ่สีย่งภัยน ้า

ทว่ม

3.หลกัการและความส าคญัของการส ารวจขอ้มลูระดบัน ้า -
 ปรมิาณน ้า
4.วธิแีละเทคนคิของการส ารวจขอ้มลูระดบัน ้า - ปรมิาณน ้า
5.หลกัการและความส าคญัของการส ารวจขอ้มลูปรมิาณ

ตะกอน

6.วธิแีละเทคนคิของการส ารวจขอ้มลูปรมิาณตะกอน

7.หลกัการและความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่

การส ารวจแผนทีเ่สีย่งภัยน ้าทว่ม

8.วธิแีละเทคนคิการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การส ารวจแผนที่

เสีย่งภัยน ้าทว่ม

9.หลกัการและความส าคญัของการบ ารงุรักษาเครือ่งมอื

ส ารวจขอ้มลูทางอทุกวทิยา

10.วธิแีละเทคนคิของการบ ารงุรักษาเครือ่งมอืส ารวจ

ขอ้มลูทางอทุกวทิยา

1 Classroom เป็นเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานดา้นปฏบิตักิาร

ของศนูยอ์ทุกวทิยาชลประทานภาค 1-8 และ

เจา้หนา้ทีจ่ากสว่นอทุกวทิยา เป็นผูท้ี่
ผูบ้งัคบับญัชาสนับสนุนใหเ้ขา้รับการอบรม

และสามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ต็มเวลา

ครบตามหลกัสตูร

40 5 38 พ.ค.-64 เอกชน                       429,200.00 ดจิทัิล

51 สบอ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรเทคนคิการ
เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้เพือ่ใชใ้นงานอทุก

วทิยา

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ถงึหลกัการและวธิกีารเขยีน
โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
2. เพิม่ทักษะ ความรู ้เกีย่วกับการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
เบือ้งตน้ 
3. สามารถน าไปประยกุตก์ับการท างานในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.หลกัการและความส าคญัของการเขยีนโปรแกรม

เบือ้งตน้

2.วธิแีละเทคนคิการเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้

3.การกระยกุตใ์ชก้ารเขยีนโปรแกรมกับงานดา้นอทุก

วทิยาและงานอืน่ ๆ
4.วธิแีละเทคนคิการเขยีนโปรแกรมในการออกรายงาน

1 Classroom เป็นเจา้หนา้ทีข่องส านักบรหิารจัดการน ้าและ

อทุกวทิยา และเป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชา
สนับสนุนใหเ้ขา้รับการอบรมและสามารถเขา้

รับการฝึกอบรมไดเ้ต็มเวลาครบตามหลกัสตูร

25 3 17 เม.ย.-64 ราชการ                          71,760.00 ดจิทัิล

52 สบอ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรเทคนคิการ
วเิคราะห ์ประมวลผลขอ้มลูอทุกวทิยาและการตดิตาม
สถานการณ์น ้า

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการและเทคนคิกระบวนการ
วเิคราะหแ์ละตดิตามสถานการณ์น ้า การตรวจสอบวเิคราะห์
ขอ้มลู และจัดท ารายงานสถานการณ์น ้า สถติขิอ้มลูทางอทุก
วทิยา ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
2. มทัีกษะ ความช านาญในการวเิคราะหแ์ละตดิตาม
สถานการณ์น ้าเพือ่การเฝ้าระวงัอทุกภัยในพืน้ทีเ่ป็นไปอยา่ง

ถกูตอ้งและเป็นระบบ

1.หลกัการวเิคราะหแ์ละตดิตามสถานการณ์น ้า

2.เทคนคิการวเิคราะหแ์ละตดิตามสถานการณ์น ้า

3.การตรวจสอบและวเิคราะหส์ถติขิอ้มลูทางอทุกวทิยา

4.การประเมนิสถานการณ์น ้าและการพยากรณ์น ้าทา่

5.การจัดท าเกณฑเ์พือ่การเฝ้าระวงัอทุกภัยและการ

บรหิารจัดการน ้า

6.ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข งานวเิคราะหแ์ละตดิตาม
สถานการณ์น ้า

1 Classroom เป็นเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานดา้นวเิคราะหแ์ละ

ตดิตามสถานการณ์น ้าของศนูยอ์ทุกวทิยา

ชลประทานภาค 1 - 8 และเป็นผูท้ี่

ผูบ้งัคบับญัชาสนับสนุนใหเ้ขา้รับการอบรม

และสามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ต็มเวลา

ครบตามหลกัสตูร

30 3 22 ม.ีค.-64 เอกชน                       201,220.00 ดจิทัิล

53 สบอ โครงฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการใชแ้บบจ าลอง
ประเมนิปรมิาณน ้าฝน - น ้าทา่และพืน้ทีน่ ้าทว่ม (RRI)

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการและวธิกีารใชง้านแบบจ าลอง
 RRI (Rainfall-Runoff-Inundation) ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
2. สามารถใชแ้บบจ าลองในการประเมนิปรมิาณน ้าฝน-น ้าทา่

และพืน้ทีน่ ้าทว่ม รวมถงึการประยกุตใ์ชก้ับงานพยากรณ์น ้า
และงานดา้นอทุกวทิยาไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม

1.ความรูเ้บือ้งตน้ และทฤษฎขีองแบบจ าลอง RRI 

(Rainfall-Runoff-Inundation)

2.การใชง้านโปรแกรม RRI การจัดเตรยีมขอ้มลูและการ

น าเขา้ขอ้มลูในแบบจ าลอง RRI

3.การประเมนิระดบัน ้า และปรมิาณน ้าในล าน ้าจาก
ปรมิาณฝน โดยโปรแกรม RRI

4.การวเิคราะหข์อ้มลู การประมวลผล 
5.การแสดงผลขอ้มลูและการปรับแกค้า่พารามเิตอร ์จาก
แบบจ าลอง RRI

6.การวเิคราะหแ์ละคาดการณ์พืน้ทีน่ ้าทว่มจากน ้าลน้ตลิง่

 และการแสดงผลของขอ้มลู
7.การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง RRI ในดา้นอืน่ๆ ทางอทุก
วทิยา

1 Classroom เป็นเจา้หนา้ทีข่องส านักบรหิารจัดการน ้าและ

อทุกวทิยา

20 5 30 ม.ิย.-64 ราชการ                       217,000.00 ดจิทัิล

54 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรหลกัการเขยีน
หนังสอืราชการ รุน่ที ่3-4

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับหลกัการเขยีนหนังสอื
ราชการและสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้งตรงตามระเบยีบ

ส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ และแนวทาง
ปฏบิตัขิองกรมเป็นมาตรฐานเดยีวกัน

2. เพิม่พนูทักษะในการเขยีนหนังสอืราชการใหแ้กบ่คุลากร

ของกรม

1. รปูแบบและการพมิพห์นังสอืราชการของกรม

ชลประทาน 
2. หลกัการเขยีนหนังสอืราชการของกรมชลประทาน

3. การจัดท ารายงานการประชมุ

4. การใชภ้าษาในการเขยีนหนังสอืราชการ

2 Classroom ผูท้ีป่ฏบิตังิานเกีย่วกับการจัดท าหนังสอื

ราชการ

100 3 18 ก.พ.-ม.ีค.64 ราชการ 306,160.00                     ธรุการ

55 สบอ โครงการฝึกอบรมและถา่ยทอดความรูส้ าหรับผูป้ฏบิตังิาน

สนับสนุนของสายงานบรหิารท่ัวไป

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจใน

สาระส าคญัและหลกัการปฏบิตังิานตามระเบยีบงานสาร

บรรณไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

2. เพือ่ใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจหลกัส าคญัของการ

เขยีนหนังสอืราชการ การใชภ้าษาในการเขยีนใหไ้ดใ้จความ
ทีช่ดัเจน

3. เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์การท างานสารบรรณของ

ผูเ้ขา้รว่มการอบรม อันจะสง่ผลใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละสรา้ง
เป็นกลุม่เครอืขา่ยผูท้ างานดา้นสารบรรณ

4. การถา่ยทอดความรูต้ามแนวทางการปฏบิตังิานของงาน

บรหิารบคุคล งานบญัชกีารเงนิ และงานพัสด ุเพือ่การ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

1. ระเบยีบและแนวทางการปฏบิตังิานสารบรรณ

2. รปูแบบและการพมิพห์นังสอืราชการของกรม

ชลประทาน 
3. หลกัการเขยีนหนังสอื และการใชภ้าษาในการเขยีน
หนังสอืราชการของกรมชลประทาน

4. การด าเนนิการดา้นเอกสารลบั และการจัดเก็บเอกสาร
5. การด าเนนิงานดา้นบรหิารบคุคล งานบญัชกีารเงนิ และ
งานพัสดุ

1 Classroom ผูป้ฏบิตังิานดา้นสนับสนุนของสายงาน

บรหิารท่ัวไปส านักบรหิารจัดการน ้าและอทุก

วทิยา

80 2 15 ก.ค.64 เอกชน                       211,800.00 ธรุการ

หลักสตูรมาตรฐาน 

(50คน/รุน่) 

หลักสตูรคลา้ยกบัล าดบัที ่54 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

56 สชป.3 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการพัฒนาและ
เพิม่พนูทักษะการปฏบิตังิานดา้นสารบรรณของบคุลากร 
ส านักงานชลประทานที ่3

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับ
กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับงานดา้นสารบรรณอยา่ง

ถกูตอ้ง และสามารถน าไปใชป้ฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพเป็นมาตรฐานเดยีวกัน

 2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรม สามารถเขยีนหนังสอืราชการ
และเขยีนรายงานการประชมุไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรม ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็น 
ทัศนคต ิและประสบการณ์การปฏบิตังิานอันจะเป็นประโยชน์
ในการปฏบิตังิาน

1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

2. หลกัการเขยีนหนังสอืราชการ

3. เทคนคิการจดรายงานการประชมุและการเขยีนรายงาน

การประชมุ

4.การรับ – สง่ หนังสอืดว้ยระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์

1 Classroom ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า หรอืพนักงาน
ราชการ ผูท้ีป่ฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกับงานดา้น
เอกสารหรอืงานสารบรรณ

35 2 12 พ.ค.-64 เอกชน 151,400.00                     ธรุการ

57 กงบ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การจัดท าเอกสาร
ประกอบการขอเบกิคา่ใชจ้า่ยในระบบบรหิารเงนิ

งบประมาณและเงนิกันไวเ้บกิเหลือ่มปี (Budget 

Information System : BIS)

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการปฏบิตังิานในระบบบรหิาร
งบประมาณและเงนิกันไวเ้บกิเหลือ่มปี (Budget Information

 System : BIS) ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการ และคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
2. สามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปปรับใชใ้นการปฏบิตังิานได ้

อยา่งถกูตอ้งและเป็นแนวทางเดยีวกันทกุหน่วยงาน

การจัดท าเอกสารประกอบการขอเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการ และคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ ในระบบ BIS

2 Classroom 1. เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นการเงนิและ

บญัชขีองส านัก/กอง ในสว่นกลาง
2. เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานทีไ่ดรั้บมอบหมาย

ใหป้ฏบิตังิานในระบบ BIS ของส านัก/กอง 
ในสว่นกลาง

60 1 6 พ.ย.63-ม.ค.64 ราชการ 50,920.00                        การเงนิ

58 กงบ โครงการสมัมนาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพผูป้ฏบิตังิานดา้น

การเงนิและบญัช ีในรปูแบบออนไลน์
1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในกฎหมาย ระเบยีบ และแนวทาง
ปฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัชทีีป่รับปรงุเปลีย่นแปลง และ
สามารถปฏบิตังิานไดถ้กูตอ้งตามระเบยีบของทางราชการ

2. ไดรั้บทราบถงึขอ้สงัเกตและขอ้พงึระวงัในการปฏบิตังิาน

ดา้นการเงนิและบญัช ีสามารถน าไปปฏบิตังิานดา้นการเงนิ
และบญัชไีดอ้ยา่งถกูตอ้ง

3. ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การปฏบิตังิาน ซึง่จะเป็นประโยชนแ์ละน าไปปรับใชท้ี่
หน่วยงานได ้

1. วธิปีฏบิตังิานเกีย่วกับการจา่ยเงนิ การรับเงนิและการน า
เงนิสง่คลงัของสว่นราชการผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์
(KTB Corporate Online)และขอ้สงัเกตเกีย่วกับการ

ปฏบิตังิานดา้นการเงนิ

2. ขอ้ควรระวงัในการควบคมุเงนิงบประมาณในระบบ BIS

3. ขอ้ควรระวงัเกีย่วกับการปฏบิตังิานดา้นบญัชี

3 Online 1. เป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหป้ฏบิตังิานดา้น

การเงนิและบญัชขีองหน่วยงานในสงักัดกรม

ชลประทาน

2. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาพจิารณาเห็นสมควร

ใหเ้ขา้รว่มการสมัมนา

3. เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้

ตลอดหลกัสตูร

325 2 12 ม.ค.64-ม.ีค.64 ราชการ 30,840.00                        การเงนิ

59 กงบ โครงการสมัมนาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพผูป้ฏบิตังิานดา้น

การเงนิและบญัชสีวสัดกิารภายในกรมชลประทาน 
ในรปูแบบออนไลน์

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในกฎหมาย ระเบยีบ และคูม่อื
ปฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัชสีวสัดกิารภายในกรม

ชลประทาน และสามารถปฏบิตังิานไดถ้กูตอ้ง
2. ไดรั้บทราบถงึขอ้สงัเกตและขอ้พงึระวงัในการปฏบิตังิาน

ดา้นการเงนิและบญัชสีวสัดกิารภายในกรมชลประทาน และ
สามารถน าไปปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

3. ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การปฏบิตังิาน ซึง่จะเป็นประโยชนแ์ละน าไปปรับใชท้ี่
หน่วยงานได ้

1. วธิกีารปฏบิตังิานดา้นการเงนิสวสัดกิารภายใน

กรมชลประทาน

2. วธิกีารปฏบิตังิานดา้นบญัชสีวสัดกิารภายใน

กรมชลประทาน และขอ้สงัเกตจากกลุม่ตรวจสอบภายใน

1 Online 1. เป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหป้ฏบิตังิานดา้น

การเงนิและบญัชขีองสวสัดกิารภายในกรม

ชลประทาน

2. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาพจิารณาเห็นสมควร

ใหเ้ขา้รว่มการสมัมนา

3. เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้

ตลอดหลกัสตูร

230 1 6 ธ.ค.63-ม.ค.64 ราชการ 5,360.00                          การเงนิ

60 กพก โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการเพิม่
ประสทิธภิาพดา้นการเงนิและบญัช ีรุน่ที ่1

เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้ทักษะ ความสามารถ และเพิม่
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัช  ี
ใหเ้ป็นมาตรฐานถกูตอ้งตามระเบยีบทีก่ าหนด

1.การใชง้านระบบ BIS 

2.การจัดท าแบบ บก.107  และจัดท าค าขอเบกิ

3.การใชง้านและการเรยีกรายงานในระบบ GFMIS

4.การจัดท ารายงาน  การปรับปรงุบญัชี
5.ฝึกตรวจสอบใบส าคญั

6.ปัญหาอปุสรรค และแนวทางการแกไ้ข

1 Classroom เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัช  ี
ของหน่วยงานในสงักัด

40 2 15 ม.ิย.-64 ราชการ 40,300.00                        การเงนิ

61 กพด โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การบรหิารสนิทรัพย์ เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานดา้นสนิทรัพยแ์ละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบแนว
ทางการปฏบิตัติามพระราชบญัญัตกิารจัดซือ้จัดจา้งและการ

บรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมาย มตคิณะรัฐมนตร ีวธิี
ปฏบิตั ิหนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้ วธิปีฏบิตังิานดา้นสนิทรัพย์

1. แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั  ิการด าเนนิการสนิทรัพยใ์นระบบ 
GFMIS

2. แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั  ิการส ารวจสนิทนรัพยแ์ละการ
บนัทกึขอ้มลูในระบบส ารวจสนิทรัพย์

3. แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั  ิการด าเนนิการในระบบฐานขอ้มลู
ครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง

18 Classroom 1.หน่วยงานวศิวกรรม

2.หัวหนา้เจา้หนา้ทีพั่สดุ

3.เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ดา้นพัสดุ

900 3 18 ต.ค.63-ก.ย.64 ราชการ 2,539,080.00 พัสดุ

62 สชป.3 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการด าเนนิการ
กับผูบ้กุรกุทีร่าชพัสดใุนความครอบครองของส านักงาน

ชลประทานที ่3

1. เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการ

ด าเนนิการกับผูบ้กุรกุทีร่าชพัสดใุนความ ครอบครองของ
ส านักงานชลประทานที ่3 ในชัน้กอ่นศาลมคี าพพิากษาของ

บคุลากร ส านักงานชลประทานที ่3
2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเอกสารสทิธิ์

3. เพือ่เพิม่ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวทางการ
ด าเนนิการกับผูบ้กุรกุทีร่าชพัสด ุใหแ้กเ่จา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน
ในพืน้ที่

4. เพือ่เสรมิสรา้ง ความเขา้ใจในการด าเนนิการจัดการบกุรกุที่
ราชพัสดใุหเ้ป็นแนวทางเดยีวกัน 
5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้
ประสบการณ์  ความคดิเห็น และแนวทางการแกไ้ข 
ปัญหาในการด าเนนิการจัดการบกุรกุทีร่าชพัสดุ

1.การส ารวจสิง่ปลกูสรา้งทีบ่กุรกุ

2.การตรวจสอบผูบ้กุรกุ และการออกหนังสอืแจง้เตอืน
3.ความรูเ้รือ่งประเภทของเอกสารสทิธทิีด่นิและการ

ส ารวจทีด่นิทีอ่ยูใ่นความครอบครองดแูล

4.แนวทางปฏบิตัใินการลงพืน้ทีเ่พือ่แกไ้ขปัญหาการบกุ

รกุทีร่าชพัสดุ

5.แนวทางการจัดเตรยีมเอกสารประกอบ

การรอ้งทกุข์

6.การแจง้ความและการประสานงานกับพนักงาน

สอบสวนและพนักงานอัยการ

7.การตดิตามผลคดฟ้ีองผูบ้กุรกุ

1 Classroom สบ.จน. หัวหนา้ฝ่ายสง่น ้าและบ ารงุรักษา, 

หัวหนา้ฝ่ายจัดสรรน ้า

45 2 15 ม.ีค.-64 เอกชน 163,000.00                     พัสดุ

(30คน/รุน่) 

(รุ่น 1 : 125 คน 

 รุ่น 2 : 100 คน 

 รุ่น 3 : 100 คน) 

(50คน/รุน่) 

หลักสตูรคลา้ยกบัล าดบัที ่54 

หลักสตูรคลา้ยกบัล าดบั 57 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

63 สชป.13 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การเพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานดา้นการขอใชท้ีร่าชพัสดแุละทีด่นิของรัฐ

ประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน ์การขอเชา่ที่
ราชพัสดแุละการรือ้ถอนอาคาร/สิง่ปลกูสรา้งในทีร่าชพัสดุ

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
มคีวามรู ้ความเขา้ใจในขัน้ตอนการด าเนนิงานและเพิม่
ประสทิธภิาพการตรวจสอบรายละเอยีดของเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต ใหเ้ป็นไปตามคูม่อืการปฏบิตังิาน 
(Work Manual) กฎหมาย พระราชบญัญัต ิระเบยีบ ประกาศ 
ค าสัง่ และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง

1.กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการขอใชท้ีร่าชพัสดแุละทีด่นิ

ของรัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์ การ
จัดหาประโยชน ์(การจัดใหเ้ชา่) ทีร่าชพัสด ุและการขอ
อนุญาตรือ้ถอนอาคาร/สิง่ปลกูสรา้งในทีร่าชพัสดุ

2.หลกัเกณฑ ์ระเบยีบการขอใชท้ีร่าชพัสด ุและทีด่นิของ
รัฐประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน ์การจัดหา
ประโยชน ์(การจัดใหเ้ชา่) ทีร่าชพัสด ุและการขออนุญาต
รือ้ถอน อาคาร/สิง่ปลกูสรา้งในทีร่าชพัสด ุ
3.ขัน้ตอน กระบวนงานขอใชท้ีร่าชพัสดแุละทีด่นิของรัฐ
ประเภทอืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน ์การจัดหา
ประโยชน ์(การจัดใหเ้ชา่) ทีร่าชพัสด ุและการขออนุญาต
รือ้ถอน อาคาร/สิง่ปลกูสรา้งในทีร่าชพัสดุ

4.ขัน้ตอน กระบวนงานการขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร/สิง่

ปลกูสรา้งในราขการพัสดุ

5.ถาม ตอบ ประเมนิผลโครงการ

1 Classroom 1.เป็นขา้ราชการ พนักงานราชการ และ
ลกูจา้งประจ า สงักัดส านักงานชลประทานที ่
13

2.เป็นผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบการปฏบิตังิานดา้น

การขอใชท้ีร่าชพัสดแุละทีด่นิของรัฐประเภท

อืน่ทีก่รมชลประทานใชป้ระโยชน์ การขอเชา่
ทีร่าชพัสดแุละการรือ้ถอนอาคาร/สิง่ปลกูห

สรา้งในทีร่าชพัสดุ

3.เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้รับอบรมไดต้ลอด

หลกัสตูร

60 1 7 ม.ีค.-64 ราชการ 13,800.00                        พัสดุ

64 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการพัฒนา
ขา้ราชการพลเรอืนสามัญทีอ่ยูร่ะหวา่งทดลองปฏบิตั ิ

หนา้ทีร่าชการ รุน่ที ่29-30

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ วสิยัทัศน ์พันธกจิ โครงสรา้งองคก์ร 
นโยบายผูบ้รหิาร และแผนยทุธศาสตร ์รวมถงึตวัชีว้ดั
ความส าเร็จของกรมชลประทาน 
2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจการจัดการความรู ้ระบบและแนวทาง 
การบรหิารงานดา้นตา่ง ๆ ของกรมชลประทาน
3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งของสทิธปิระโยชนเ์กือ้กลู
และสวสัดกิารขา้ราชการ ตลอดถงึความรูเ้รือ่งกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
4. เพือ่ปลกูฝังปรัชญาการเป็นขา้ราชการทีด่ใีหข้า้ราชการ

บรรจใุหมเ่กดิจติส านกึราชการ ในการมวีนัิย การท างานเป็น
ทมี ความสามัคค ีการท างานเพือ่ประชาชน และการ
ใหบ้รกิารประชาชน

5. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในคณุธรรมและจรยิธรรม จรรยา
ขา้ราชการทีส่ าคญั ส าหรับการปฏบิตังิานราชการ
6. มคีวามรู ้ความเขา้ใจสภาพเศรษฐกจิและสงัคมชนบทของ
ประเทศไทย และสามารถท างาน ใหส้ าเร็จรว่มกัน ภายใต ้
สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย 
7. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
และปฏบิตัตินตามรอยพระยคุลบาท

8. มคีวามซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุของสถาบนั

พระมหากษัตรยิ ์และมคีวามรูค้วามเขา้ใจการเป็นจติอาสา

1. นโยบายและแนวทางการปฏบิตัริาชการจากผูบ้รหิารกรม

ชลประทาน 
2. โครงสรา้งองคก์รและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของหน่วยงานตา่ง  ๆ 
ภายใน กรมชลประทาน
3. วสิยัทัศน ์พันธกจิ แผนยทุธศาสตรข์องกรมชลประทาน ค ารับรอง
ปฏบิตัริาชการ คา่นยิมองคก์รนโยบายการก ากับดแูลองคก์รทีด่ ี
4. Project-based Learning และกจิกรรมกลุม่สมัพันธ์   
5. สมรรถนะขา้ราชการพลเรอืนและการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ

การของกรมชลประทาน 
6. การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการของกรม

ชลประทาน 
7. สทิธปิระโยชนเ์กือ้กลูและสวัสดกิารขา้ราชการ    
8. โครงการจติอาสา 
หลักสตูร การเป็นขา้ราชการทีด่ี
1. โครงการจติอาสากับการชลประทาน   
2. กจิกรรมการมสีว่นร่วมกับชมุชน 
3. สรุปกจิกรรมการมสีว่นร่วมกับชมุชน 
4. กจิกรรมภาคสนามโรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้  
5. กระบวนการสรา้งความสมัพันธ์

6. ธรรมะกับการปฏบิตังิาน 
7. การจัดการความรู ้ 
8. การเปลีย่นแปลงของโลกทีส่ง่ผลกระทบตอ่กรมชลประทาน 
  (Thailand 4.0)

9. การเขยีนหนังสอืราชการ 
10. การท างานใหเ้ป็นสขุ  
11. วนัิยส าหรับขา้ราชการ กฎหมายมหาชน กฎหมายการปกครอง
และหนา้ทีพ่ลเมอืง

12. ความรูเ้บือ้งตน้ในงานชลประทาน           
13. กรมชลประทานกับการมสีว่นร่วมของประชาชน  
14. ความรูเ้รือ่งกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ   
15. จติบรกิารภาครัฐ  
16. Project-based Learning (น าเสนอ) 

17. สรุปบทเรยีน อภปิราย ซกัถาม
  19. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สิง่ทีไ่ดรั้บจากการฝึกอบรม

2 Classroom ขา้ราชการบรรจใุหมท่ีอ่ยูร่ะหวา่งทดลอง

ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการภายในกรมชลประทาน

200 12 100 พ.ย. 63

พ.ค. 64

ราชการ 3,145,780.00                  ท่ัวไป

65 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพผูผ้า่นการฝึกอบรมการพัฒนาขา้ราชการพล

เรอืนสามัญทีอ่ยูร่ะหวา่งทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ รุน่ที่
 28

1. เพือ่ปลกูฝังปรัชญาการเป็นขา้ราชการทีด่ใีหข้า้ราชการ

บรรจใุหมเ่กดิจติส านกึราชการ ในการมวีนัิย การท างานเป็น
ทมี ความสามัคค ีการท างานเพือ่ประชาชน และการ
ใหบ้รกิารประชาชน

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
และปฏบิตัตินตามรอยพระยคุลบาท

3. มคีวามซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุของสถาบนั

พระมหากษัตรยิ ์และมคีวามรูค้วามเขา้ใจการเป็นจติอาสา
4. เพือ่สรา้งเครอืข่า่ยในการปฏบิตังิานภายในกรมชลประทาน

1. สถาบนัพระมหากษัตรยิก์ับสงัคมไทย

2. จติอาสา

3. การสรา้งเครอืขา่ยและการท างานเป็นทมี

4. การเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาทตามหลกัเศรษฐกจิ

พอเพยีง

1 Classroom ขา้ราชการทีผ่า่นหลกัสตูรการพัฒนา

ขา้ราชการพลเรอืนสามัญทีอ่ยูร่ะหวา่ง

ทดลองปฏบิตัริาชการ รุน่ที ่28

40 5 40 ธ.ค.-63 ราชการ/

เอกชน

547,420.00                     ท่ัวไป

66 สบค. โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรsหลกัสตูรการเสรมิสรา้งองค์

ความรูใ้นการปฏบิตังิานของพนักงานราชการ รุน่ที ่1 - 6

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมแีนวทางการปฏบิตังิาน 
สามารถปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ วนัิย ของทาง
ราชการไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน

1. แนวทางการปฏบิตัริาชการ โครงการสรา้งองคก์ร 
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ วสิยัทัศน ์พันธกจิ แผน
ยทุธศาสตรข์องกรมชลประทาน ค ารับรองปฏบิตัริาชการ 
คา่นยิมองคก์ร และนโยบายการก ากับดแูลองคก์รทีด่ ี
 2. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
 3. เครือ่งแบบพธิกีารของพนักงานราชการ 
 4. คา่ตอบแทน สทิธปิระโยชนเ์กือ้กลู และสวสัดกิารของ
พนักงานราชการ 
 5. ความรูเ้กีย่วกับวนัิย การรักษาวนัิย และวธิดี าเนนิการ
ทางวนัิยของพนักงานราชการ

6 Online 1. บคุลากรทีด่ ารงต าแหน่งพนักงานราชการ

ทีป่ฏบิตังิานภายในกรมชลประทาน

2. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาสนับสนุนใหเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมและสามารถเขา้รับการฝึกอบรม

ไดเ้ต็มเวลาครบถว้นตามหลกัสตูร

480 2 12 ม.ีค.-ม.ิย.64 ราชการ 59,040.00                        ท่ัวไป

(100คน/
รุน่) 

(80คน/รุน่) 

หลักสตูรคลา้ยกบัล าดบั 16 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

67 สบค. โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของพนักงานราชการท่ัวไป

1.  มคีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกับหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานราชการท่ัวไป 
กรมชลประทาน  ฉบบัปรับปรงุใหม ่ สามารถด าเนนิ
ประเมนิผลปฏบิตังิานของพนักงานราชการ  กรมชลประทาน 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเป็นมาตรฐานเดยีวกัน

2.  มคีวามรู ้ ความเขา้ใจในการจัดท าตวัชีว้ดั  (KPIs)  ผลการ

ปฏบิตังิาน และดชันวีดัพฤตกิรรม  (KBIs)  

ของพนักงานราชการท่ัวไป  กรมชลประทาน
3.  สามารถด าเนนิการก าหนดตวัชีว้ดั  (KPIs) 

ผลการปฏบิตังิาน ดชันวีดัพฤตกิรรม  (KBIs)  

ของพนักงานราชการท่ัวไป  กรมชลประทาน  
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

1.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

พนักงานราชการ  กรมชลประทาน
2.  แนวทางการจัดท าตวัชีว้ดั  (KPIs)  ผลการปฏบิตังิาน

ของพนักงานราชการท่ัวไป  กรมชลประทาน
3.  แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิ

4.  แนวทางการจัดท าดชันวีดัพฤตกิรรม  (KBIs)  

สมรรถนะพนักงานราชการท่ัวไป  กรมชลประทาน
5.  แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิ

1 Classroom 1.  หัวหนา้ฝ่ายบรหิารท่ัวไปทกุส านัก/กอง

2.  หัวหนา้งานบรหิารบคุคลและสวสัดกิาร

ทกุส านัก/กอง

3.  เจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้ง  ส านัก/กองละ  1  คน

126 3 18 พ.ย.-63 เอกชน 559,500.00                     ท่ัวไป

68 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการเพิม่
ประสทิธภิาพ ทักษะการบรหิารโครงการฝึกอบรม/สมัมนา

 ของส านักกอง

1. เพือ่เพิม่ทักษะ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหม้คีวามรู ้ความ
เขา้ใจ เกีย่วกับกฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่ ระเบยีบคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารการฝึกอบรม และแนวทางในการปฏบิตังิาน
 2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามเขา้ใจหลกัเกณฑ์ การ
เขยีนโครงการ ประเมนิผลโครงการ และตดิตามผลโครงการ
ฝึกอบรม

 3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการ
ใชง้านระบบบรหิารการฝึกอบรมออนไลน์ 
(e – Training)

1.แนวทางการด าเนนิการดา้นบรหิารการฝึกอบรม

2. การใชง้านระบบบรหิารการฝึกอบรมออนไลน์

 (e – Training)

3. ระเบยีบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. ระบบรายงานผล แผนพัฒนาบคุลากรกรมชลประทาน 

1 Classroom 1. หัวหนา้งานบรหิารบคุคล และสวสัดกิาร
 2. บคุลากรทีท่ าหนา้ทีก่ารบรหิารโครงการ

ฝึกอบรม หรอืบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งของ
ส านัก/กอง

80 3 18 ม.ค.-64 ราชการ 295,710.00                     ท่ัวไป

69 สบค.

รว่มกับ

 สลก

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการดบัเพลงิ
ขัน้ตน้ และการฝึกซอ้มหนไีฟในอาคารสงู

1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
อัคคภัียขัน้ตน้ หลกัการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคภัีย
2.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ทักษะ และสามารถใช ้
อปุกรณ์ดบัเพลงิเขา้ท าการระงับเหตเุบือ้งตน้ได ้และ
สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์นการท างานและใน

ชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

1.ความรูเ้รือ่งอัคคภัียขัน้ตน้

2.หลกัการป้องกันบรรเทาภัยอัคคภัีย และวธิกีารใช ้
อปุกรณ์ดบัเพลงิ

3.ฝึกการใชเ้ครือ่งมอีดบัเพลงิและฝึกซอ้มดบัเพลงิใน

ขัน้ตน้

4.ฝึกซอ้มการอพยพหนไีฟและการหนไีฟ

1 Classroom บคุลากรทีท่ างานในอาคารสงูทีท่ าการฝ่าย

วชิาการ 12 ชัน้ และบคุลากรทีป่ระสานงาน
กับหน่วยงานภายในอาคารทีท่ าการฝ่าย

วชิาการ กรมชลประทาน สามเสน

100 2 12 ม.ีค.-64 ราชการ                       104,480.00 ท่ัวไป

70 กตน โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง โครงการพัฒนา
ศกัยภาพการตรวจสอบภายใน

1.เพือ่ใหบ้คุลากรกลุม่ตรวจสอบภายในไดรั้บการพัฒนา

สมรรถนะหลกัดา้นการตรวจสอบภายในดา้นตา่งๆ

2.เพือ่ใหบ้คุลากรกลุม่ตรวจสอบภายในไดรั้บการพัฒนาสร

รถนะอยา่งตอ่เนือ่ง และใหเ้ห็นถงึศกัยภาพและสามารถดงึ
ศกัยภาพของตนเองมาใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

1.จัดท าแผนปฏบิตักิารตรวจสอบภายใน

2.การทบทวนเทคนคิการตรวจสอบ

3.การน าเสนอประเด็นปัญหาทีพ่บจากการปฏบิตังิาน

ตรวจสอบ

1 Classroom เป็นขา้รารชการ พนักงานราชการ พนักงาน
เงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทานสงักัด

กลุม่ตรวจสอบภายใน

30 2 12 ก.ย.-64 ราชการ                          51,960.00 ท่ัวไป

71 กพร โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร การเลอืกใช ้
เครือ่งมอืในการพัฒนาองคก์ารสูร่ะบบราชการ 4.0

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิพืน้ฐาน
ของการยกระดบัหน่วยงานภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 อยา่ง

เป็นระบบ เป็นรปูธรรมและมปีระสทิธภิาพ 
โดยสามารถวเิคราะหเ์ลอืกเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ

องคก์ารทีเ่หมาะสม โดยสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้ับ
หน่วยงานตนเองไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมเพือ่มุง่สูอ่งคก์ารทีม่ขีดี

สมรรถนะสงู

1.PMQA - แนวคดิ และการน าไปปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ

2. การวเิคราะหร์ะบบนเิวศทางธรุกจิ 
(Business Ecosystem) และก าหนดทศิทางขององคก์าร 
(ลกัษณะส าคญัขององคก์าร และการน าองคก์าร)

3. การก าหนดกลยทุธท์ีส่มัพันธก์ับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี (Product-Market fit) 

(ยทุธศาสตร ์และผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี)

4.การออกแบบระบบงานและสมรรถนะหลกัทีจ่ าเป็นใน

อนาคต (บคุลากร และ ระบบปฏบิตักิาร) ระบบการวดัการ

วเิคราะห ์และการจัดการความรู ้
5.ระบบการวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้และ
ผลลพัธ์

1 Classroom เครอืขา่ยดา้นการพัฒนาระบบบรหิารของ

กรมชลประทานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

74 2 14 ก.พ.-64 เอกชน 253,100.00                     ท่ัวไป

72 กพร โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเ พือ่จัดท าแผนบรหิาร
ความเสีย่ง กรมชลประทาน

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการรว่มกันจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง 1. แนวคดิและความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง

2. บรรยาย/Workshop - การระบปัุจจัยเสีย่ง

3. บรรยาย/Workshop –การก าหนดระดบัความรนุแรง

4. บรรยาย/Workshop – การก าหนดแผนจัดการความ

เสีย่ง

5. บรรยาย/Workshop – การจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง

1 Classroom 1. ผูแ้ทนส านัก/กอง/กลุม่/ศนูย/์สถาบนั ใน
ระดบัผูอ้ านวยการสว่น

 2. คณะท างานวเิคราะหข์อ้มลูตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
หมวด 1 การน าองคก์ร 
 3. คณะท างานวเิคราะหข์อ้มลูตามเกณฑ์

คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

60 2 14 ม.ค.-64 เอกชน 389,030.00                     ท่ัวไป

73 สมด โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการพัฒนา
ศกัยภาพบคุลากรดา้นการจัดหาทีด่นิเพือ่การชลประทาน

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการเวนคนื และการไดม้าซึง่
อสงัหารมิทรัพย ์พ.ศ. 2562 ตลอดจนกฎ ระเบยีบ ประกาศที่
เกีย่วขอ้ง และสามารถน าไปปฏบิตัใิหเ้กดิประโยชนต์อ่การ
ปฏบิตัแิละด าเนนิงาน

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดพั้ฒนาทักษะ และเขา้ใจถงึ
กระบวนการด าเนนิงาน รวมทัง้รูถ้งึแนวทางปฏบิตั ิวธิแีกไ้ข
ปัญหา ซึง่จะสง่ผลใหก้ารปฏบิตัแิละด าเนนิงานบรรลตุาม
วตัถปุระสงคท์ีก่ าหนด

1.เจตนารมณ์และแนวทางการบงัคบัใหพ้ระราชบญัญัติ

วา่ดว้ยการเวนคนืและการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรัพย์ พ.ศ. 

2562

2. แนวทางปฏบิตัใินการจัดหาทีด่นิ

3. การแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการจัดหาทีด่นิ

1 Classroom 1. เป็นขา้ราชการและเจา้หนา้ทีท่กุระดบัที่

ปฏบิตังิานในส านักกฎหมายและทีด่นิ

2.เป็นขา้ราชการและเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงาน

อืน่ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกับส านักกฎหมาย

และทีด่นิ

220 2 14.5 ม.ค.-ก.พ.64 เอกชน 698,620.00                     ท่ัวไป
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

74 สชป.6 โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรการเขยีนโครงการและขอ้
ตรวจพบของตรวจสอบภายใน

เพือ่ใหท้ราบถงึผลการด าเนนิงานบรรลผุลส าเร็จตาม

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของแผนงาน งาน/โครงการ และ
ปฏบิตัถิกูตอ้งตามเกณฑม์าตรฐานการปฏบิตังิานทีก่ าหนด

ไวห้รอืไม ่อยา่งไร และผลลพัธห์รอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้มา
จากการด าเนนิงานจะท าใหส้ามารถตดิตามผลการด าเนนิงาน

 รวมถงึการใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรงุแกไ้ขการ
ด าเนนิงานตามแผนงาน งาน/โครงการของสว่นราชการให ้

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและบรรลผุลสมัฤทธิ์
ของงานตามเป้าหมาย

การเขยีนโครงการและขอ้ตรวจพบของตรวจสอบภายใน 1 Classroom ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลกูจา้งประจ า 50 1 6 ก.พ.-64 เอกชน 55,700.00                        ท่ัวไป

75 สบค. โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการพัฒนา
บคุลกิภาพและการตดิตอ่สือ่สารเพือ่การบรกิารทีด่ ี

1. เพือ่สรา้งและพัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสม เพิม่คณุภาพ
ชวีติสว่นตวัและสรา้งความกา้วหนา้ในอาชพี

2. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการตดิตอ่สือ่สารในองคก์ร  
สรา้งทัศนะคตใิหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกัน คงไวซ้ ึง่ความ
สมบรูณ์ขององคก์ร ผูบ้รหิารมขีอ้มลูทีค่รบถว้นและอยูบ่น
พืน้ฐานความเป็นจรงิมากขึน้

1. ความส าคญัของการพัฒนาบคุลกิภาพ

2. เทคนคิการพัฒนาบคุลกิภาพเพือ่การบรกิารทีด่ ี

3. ความส าคญัของการตดิตอ่สือ่สาร

4. เทคนคิการตดิตอ่สือ่สารเพือ่การบรกิารทีด่ ี  
3. แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรปุบทเรยีน

1 Classroom ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า พนักงานราชการ 
ในสงักัดส านักบรหิารทรัพยากรบคุคล

100 2 13 ส.ค.-64 เอกชน 356,630.00                     ท่ัวไป

76 สชป.6 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรศลิปะการพดู
ในทีช่มุชน

เพือ่เพิม่ทักษะการพดูตามโอกาสตา่งๆ  รวมถงึหลกัขอ้
ปฏบิตักิารเตรยีมตวัตอ่การพดูในทีช่มุชน

1.บคุลกิภาพและการพดู

2.ศลิปะการพดูในทีช่มุชน

1 Classroom ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลกูจา้งประจ า 50 2 12 ก.พ.-64 เอกชน 155,100.00                     ท่ัวไป

77 สชป.7 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการพัฒนา
บคุลกิภาพและการสือ่สาร เพือ่การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

1. เพือ่ใหบ้คุลากรในโครงการชลประทานนครพนม 
ไดรั้บการกพัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมแกก่ารใหบ้รกิาร

สารสนเทศ มทัีกษะการสือ่สาร มนุษยสมัพันธ ์และการแตง่
กายทีเ่หมาะสมในการใหบ้รกิารตลอดจนสรา้งความ

ประทับใจตอ่ผูรั้บบรกิาร                          
2. เพือ่ใหบ้คุลากรในโครงการชลประทานนครพนม 
ไดม้บีคุลกิภาพภายในและภายนอกทีม่คีวามเชือ่มัน่สงา่งาม

รวมถงึสามารถสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้ับตนเองและ

โครงการฯ   
3. เพือ่ใหบ้คุลากรในโครงการชลประทานนครพนม 
ไดรั้บความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งภาษาพดูและภาษากาย 
มศีลิปะในการจงูใจคนและน าเสนอไดอ้ยา่งโดดเดน่

1. บคุลกิภาพในการพดู และการสือ่สารทีด่ ี
เทคนคิการตอบค าถามตา่ง ๆ
2. มารยาทตา่ง ๆ ในสงัคม การทักทาย การไหว ้การยนื 
การเดนิ

1 Classroom บคุคลากรของส านักงานชลประทานที ่7 30 2 16 ม.ค.-64 ราชการ 48,730.00                        ท่ัวไป

78 สชป.12 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรเทคนคิการเป็น
พธิกีรและศลิปะการพดูในทีช่มุชน รุน่ที ่2-3

1. พัฒนาทักษะในการพดู ดา้นการบรหิารจัดการน ้าและการ
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในทีส่าธารณะและชมุชน

2. พัฒนาบคุลกิภาพทีด่ใีนการเป็นพธิกีรใหก้ับบคุลากรใน

ส านักงานชลประทานที ่12

3. ไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเห็น และประสบการณ์จาก
การใชเ้ทคนคิและศลิปะการพดู

1. บคุลกิภาพและการพดู 
2. เทคนคิการเป็นพธิกีร 
3. ศลิปะการพดูในทีช่มุชน

4. สรปุบทเรยีน 

2 Classroom เป็นขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า หรอืพนักงาน
ราชการสงักัดส านักงานชลประทานที ่12

ทีผู่บ้งัคบับญัชาสนับสนุนใหเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม และสามารถเขา้รับการฝึกอบรมได ้
ตลอดหลกัสตูร

80 3 22 พ.ค.64

ม.ิย.64

เอกชน 560,960.00                     ท่ัวไป

79 สชป.12 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการจัดการ
ความรูอ้ยา่งมสีว่นรว่มเพือ่ความส าเร็จ

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมทัีศนคตทิีด่ตีอ่การจัดการความรูข้อง

ส านักงานชลประทานที ่12  และพรอ้มใหค้วามรว่มมอืในการ

จัดการความรูอ้ยา่งเต็มใจ

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการจัดการ
ความรูอ้ยา่งเป็นระบบ และสามารถเขา้รว่มกจิกรรมการ
จัดการความรูข้องส านักในบทบาทหนา้ทีต่า่ง ๆ อยา่งมสีว่น
รว่ม

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความเขา้ใจหลกัการสือ่สาร แบง่ปัน
ขอ้มลู ความรูใ้นงานใหแ้กบ่คุลากรของส านักฯ เพือ่สามารถ
น าความรูไ้ปบรูณาการใชใ้นภารกจิของส านักงาน

ชลประทานที ่12 ใหม้ปีระสทิธผิลทีส่งูข ึน้

1. แนวคดิและหลกัการพืน้ฐานในการจัดการความรูใ้นยคุ

ใหม ่
2. กระบวนการและเครือ่งมอืในจัดการความรูอ้ยา่งเป็น

ระบบ (KM Process & Tools)

3. การจัดการความรูอ้ยา่งมสีว่นรว่มทีม่ี

ประสทิธภิาพ 
4. การพัฒนาแผนการจัดการความรูแ้บบมสีว่นรว่มสู่

ความส าเร็จ

5. สรปุบทเรยีน

1 Classroom เป็นขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า หรอืพนักงาน
ราชการสงักัดส านักงานชลประทานที ่12

ทีผู่บ้งัคบับญัชาสนับสนุนใหเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม และสามารถเขา้รับการฝึกอบรมได ้
ตลอดหลกัสตูร

40 2 16 ม.ีค.-64 เอกชน 130,840.00                     ท่ัวไป

ยทุธศำสตรท์ ี ่2 กำรสรำ้งและพฒันำผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลงทกุระดบั
80 สพช โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร “ผูอ้ านวยการ

โครงการ” รุน่ที ่18

เสรมิทักษะการท างานใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ 
ทีเ่หมาะสมในการบรหิารงานโครงการชลประทานรอบรูง้าน

ทกุสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกับงานชลประทานเป็นผูท้ีม่มีมุมอง และ
วสิยัทัศน ์กวา้งไกลทัง้ในระดบัชาต ิระดบัสงัคม 
และระดบัโครงการเพือ่สามารถสรา้งสรรคร์ปูแบบการ

บรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และมคีวามสามารถใน
การบรหิารงานทีส่อดคลอ้งกับนโยบายทีก่รมชลประทาน

ก าหนด ใหเ้ป็นหลกัสตูรทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของการพัฒนา
บคุลากรเพือ่เตรยีมความพรอ้มและเพิม่ขดีสมรรถนะในการ

ด ารงต าแหน่ง

1. เสรมิสรา้งสมรรถนะทางการบรหิาร

2. ดา้นนโยบาย

3. ดา้นดจิทัิล

4. ดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล

5. คณุธรรม จรยิธรรม
6. เกษตรทฤษฎใีหม่

7. ดา้นการชลประทาน

8. อืน่ๆ (การเขา้สงัคม , การสรา้งเสรมิสขุภาพในการ
ท างาน , ทดสอบสมรรถนะ, ถอดบทเรยีน , ทดสอบความรู ้
 , เทคนคิการประชาสมัพันธ)์

1 Classroom เป็นขา้ราชการกรมชลประทานทีม่คีณุสมบตัิ

ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกก าหนด

55 23 144 ธ.ค. 63 - ม.ีค. 

64

ราชการ/

เอกชน

2,304,180.00                  ท่ัวไป

(40คน/รุน่) 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

81 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรนักบรหิารการ
ชลประทานระดบัตน้  รุน่ที ่15 - 16

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้งัคบับญัชา 
และสามารถพัฒนาตนเองเพือ่การเป็นผูบ้งัคบับญัชาทีด่ไีด ้

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการบรหิารจัดการและสามารถ
บรหิารจัดการงานในความรับผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งดี

3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการท างานรว่มกับผูอ้ ืน่ และ
สามารถท างานรว่มกับผูอ้ ืน่ไดเ้ป็นอยา่งดี

4. ไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และเสรมิสรา้งการ
ท างานรว่มกันภายในองคก์ร

ประกอบดว้ย 5 หมวดวชิา ดงันี้
1. การพัฒนาทมีและเครอืขา่ยการปฏบิตังิาน 
(Team and Networking) 

2. การพัฒนาภาวะผูน้ าและการบรหิารการเปลีย่นแปลง 
(Leadership and change) 

3. การบรหิารกลยทุธ ์(Strategic management)

4. นวตักรรมและเทคโนโลย ี
(Innovation and Technology) 

5. การพัฒนาสมรรถนะ (Competencies development)

2 online/

Classroom

 1. เป็นขา้ราชการผูด้ ารงต าแหน่งประเภท

วชิาการระดบัช านาญการ หรอืเป็นขา้ราชการ
ผูด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบั

ปฏบิตักิาร ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 
2. เป็นขา้ราชการผูด้ ารงต าแหน่งประเภท

ท่ัวไประดบัช านาญงาน หรอืเป็นขา้ราชการผู ้
ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไประดบัปฏบิตังิาน 
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 
3. เป็นผูท้ าหนา้ทีห่ัวหนา้ฝ่าย/งาน และผูท้ี่
ท าหนา้ทีก่ ากับดแูลและประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืเป็น
ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู หรอืนักเรยีนทนุ
รัฐบาลเพือ่ดงึดดูผูม้ศีกัยภาพสงูทีก่ าลงั

ศกึษาอยูใ่นถาบนัการศกึษาในประเทศ (UIS) 

4. เป็นผูท้ีไ่มเ่คยเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสตูร

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้หรอืหลกัสตูรนัก

บรหิารระดบัตน้ของกรมชลประทาน หรอื
หลกัสตูรนักบรหิารการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์ระดบัตน้ของสถาบนัเกษตราธกิาร 
5. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาอนุญาตใหเ้ขา้รับ

การฝึกอบรม และสามารถเขา้รับการฝึกอบรม
ไดต้ลอดหลกัสตูร 
6. มอีายไุมเ่กนิ 50 ปี นับถงึวนัเปิดการ
ฝึกอบรม

100 14 108 พ.ค.-ม.ิย. 64 ราชการ/

เอกชน

2,655,200.00                  ท่ัวไป

82 สบค. โครงการสมัมนาและศกึษาดงูานส าหรับขา้ราชการผูม้ี

ศกัยภาพสงูของกรมชลประทาน

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในงานดา้นการชลประทาน และ
การบรูณาการงานดา้นอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้ามารถรับรู ้
ปัญหาและอปุสรรค และน าแนวทางไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างานเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุตอ่กรมชลประทานได ้

อยา่งเหมาะสม และถกูตอ้ง
2. มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ความคดิเห็นในประเด็นปัญหา
ตา่ง ๆ
3. สามารถสรปุผลและจัดท ารายงานการสัง่สมประสบการณ์

ทีไ่ดรั้บจากการสมัมนาและศกึษาดงูานรว่มกัน เพือ่จะไดน้ า
ผลการศกึษาดงูานและประสบการณ์ทีไ่ดรั้บไปพัฒนาการ

ท างานแบบบรูณาการในหน่วยงานตอ่ไปไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ตามหลกัวชิาการ

ศกึษาดงูานการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิในเขตกรงุเทพฯ 
และเขตปรมิณฑล

1 Classroom 1. ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู

2. ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งูทีส่ ิน้สดุการ

พัฒนาตามกรอบการสัง่สมประสบการณ์

3. ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งูทีไ่ดรั้บการ

แตง่ตัง้ในต าแหน่งระดบัช านาญการพเิศษ

4. ขา้ราชการผูไ้ดรั้บทนุรัฐบาลเพือ่ดงึดดูผูม้ี

ศกัยภาพสงูทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่น

สถาบนัการศกึษา

14 2 15 ก.ค.-64 เอกชน 83,940.00                        ท่ัวไป

ยทุธศำสตรท์ ี ่4 กำรพฒันำทกัษะควำมเป็นสำกลใหก้บับคุลำกร
83 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร Effective 

English Communication for RID Leadership level 1 

รุน่ที ่5

1. พัฒนาทักษะในการสือ่สารภาษาอังกฤษในบรบิทที่

หลากหลาย ทัง้ดา้นการตดิตอ่ประสานงาน การประชมุ การ
เจรจาตอ่รอง การเดนิทางไปตา่งประเทศ และการสมัภาษณ์
2. สามารถตดิตอ่ประสานงาน สือ่สาร และใหข้อ้มลูกับชาว
ตา่งประเทศ รวมทัง้รับมอืสถานการณ์ตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
การศกึษาดงูาน ณ ตา่งประเทศ เชน่ กลา่วขอบคณุและอ าลา
เจา้ภาพได ้

1.  Introducing yourself and others   

2.  Arranging schedules, meetings and conferences   

3.  Discussing past events and experiences   

4.  Preparing to open a seminar/ presentation   

5.  Indicating the end of the seminar and 

summarizing the main points   

6.  Negotiation and dealing with conflict  

7. Welcome speech/ opening speech/ thank you 

speech    

8. Preparing to go abroad and surviving abroad  

9. Successful interviewing 

10. Overall review

1 Classroom 1. เป็นขา้ราชการทีด่ ารงต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการโครงการ ผูอ้ านวยการสว่น 
หัวหนา้ฝ่ายทีม่ทัีกษะการสือ่สาร

ภาษาอังกฤษและสามารถเขา้รับการ

ฝึกอบรมไดต้ลอดหลกัสตูร

 2. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาเห็นสมควรใหเ้ขา้

รับการฝึกอบรม

20 5 30 พ.ค.-64 ราชการ 176,400.00                     ภาษา

84 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร English Camp 

for Working Officers รุน่ที ่2
1. พัฒนาทักษะในการสือ่สารภาษาอังกฤษในบรบิทที่

หลากหลาย ทัง้ดา้นการแนะน าตนเอง แนะน าองคก์ร และ
หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ

2. สามารถตดิตอ่ประสานงาน สือ่สาร น าเสนองาน เจรจา
ตอ่รอง และใหข้อ้มลูกับ  ชาวตา่งประเทศ รวมทัง้แกไ้ข
สถานการณ์ตา่ง ๆ ได ้

1.  Introductions and everyday conversations            

2.  Vocabulary about irrigation and talking about 

your job   

3.  Greeting visitors and helping tourists   

4.  Making a presentation and having a meeting    

5.  Problem solving, negotiation and bargaining    

1 Classroom 1. เป็นขา้ราชการทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานในการ

สนทนาภาษาอังกฤษระดบัตน้

 2. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาเห็นสมควรใหเ้ขา้

รับการฝึกอบรม

30 5 42 ม.ค.-64 เอกชน 542,010.00                     ภาษา

85 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร ภาษาอังกฤษ
พืน้ฐานส าหรับผูป้ฏบิตังิาน

1. มคีวามรูเ้ขา้ใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขัน้พืน้ฐาน สามารถ
น าไปพัฒนาทักษะอืน่ ๆ ไดแ้ก ่การฟัง การอา่น การพดู และ
การเขยีน พรอ้มทัง้ตอ่ยอดการเรยีนรูภ้าษาในระดบัสงูขึน้ไป 
2. เตรยีมความพรอ้มในการสอบวดัระดบัภาษาอังกฤษตา่ง ๆ

1.  Structure review   

2.  Introduce yourself and organization   

3.  Discussing past events and experiences    

4.  Error identification    

5.  Overall review   

1 Classroom 1. เป็นขา้ราชการประเภทท่ัวไปและประเภท

วชิาการ หรอืผูท้ีส่นใจในไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ

2. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาเห็นสมควรใหเ้ขา้รับ

การฝึกอบรม

50 3 30 ม.ิย.-64 ราชการ 162,100.00                     ภาษา

(50คน/รุน่) 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

86 สบค. โครงการฝึกอบรม หลกัสตูร Advance English Program 

For Advance English Learners รุน่ที ่2
1. เสรมิสรา้งความมัน่ใจในการใชภ้าษาอังกฤษในการ

ปฏบิตังิาน

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งภาษาอังกฤษ หลกั
ไวยากรณ์ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม
3.  พัฒนาทักษะดา้นการฟัง อา่น และเขยีนภาษาอังกฤษ 
และสามารถน าความรูไ้ปใชเ้พือ่สอบ วดัระดบัภาษาอังกฤษ 
เพือ่โอกาสในการเรยีนรูแ้ละพัฒนาตอ่ยอดไดอ้ยา่งเหมาะสม

1.  Grammar Wrap-up 

2.  Techniques for  listening parts   

3.  Techniques for reading parts    

4.  Techniques for writing parts    

5.  เทคนคิการสอบภาษาอังกฤษใหผ้า่นเกณฑ์

1 Classroom 1.  เป็นขา้ราชการระดบัปฏบิตักิาร/ช านาญการ

2 เป็นขา้ราชการนักเรยีนทนุรัฐบาลเพือ่

ดงึดดูผูม้ศีกัยภาพสงู (UIS)

3 เป็นขา้ราชการทีเ่คยไดรั้บทนุรัฐบาล ทนุ
ฝึกอบรมทัง้ภายในและตา่งประเทศ

4 เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาอนุญาตใหเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม และสามารถเขา้รับการฝึกอบรมได ้
ตลอดหลกัสตูร

20 9 58.5 เม.ย.-พ.ค. 64 ราชการ 358,320.00                     ภาษา

87 สพช โครงการฝึกอบรม หลกัสตูรภาษาอังกฤษออนไลน์ เพือ่พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับขา้ราชการกรมชลประทาน 
ใหม้ทัีกษะในการใชภ้าษาอังกฤษในทักษะการพดู การอา่น 
การฟัง และการเขยีน และสามารถใชภ้าษาอังกฤษเพือ่
ตดิตอ่สมัพันธไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ เขา้ใจ
ส านวนในรปูแบบตา่งๆ ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
เหมาะสม สามารถใชภ้าษาอังกฤษในการตดิตอ่สือ่สาร การ
น าเสนองานทีเ่กีย่วขอ้งสมัพันธก์ับการปฏบิตังิาน

เป็นขา้ราชการกรมชลประทานทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้น

คอมพวิเตอร ์และสามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดอ้ยา่ง
สม า่เสมอตลอดหลกัสตูร

1 Online เป็นขา้ราชการกรมชลประทานทีม่คีวามรู ้

พืน้ฐานทางดา้นคอมพวิเตอร์ และสามารถ
เขา้รับการฝึกอบรมไดอ้ยา่งสม า่เสมอตลอด

หลกัสตูร

100 6 เดอืน พ.ย.63-เม.ย.64 ราชการ 155,000.00                     ภาษา

88 สชป.7 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการใช ้
ภาษาอังกฤษในชวีติประจ าวนั

1. เพือ่ฝึกทักษะการพดู การสนทนาในชวีติประจ าวนัให ้
บคุลากร  
2. เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรมทัีกษะการฟัง – พดูภาษาอังกฤษ

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง                                  
3. เพือ่ใหบ้คุลากรมเีจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีนภาษาอังกฤษ 
สามารถน าความรูแ้ละทักษะทางภาษาอังกฤษไปใชใ้นการ

ตดิตอ่สือ่สารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง          
4. เพือ่ใหบ้คุลากรมโีอกาสในการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ

1. บคุลกิภาพในการพดู และการสือ่สารทีด่เีทคนคิการ
ตอบค าถามตา่ง ๆ
2. มารยาทตา่ง ๆในสงัคม การทักทาย การไหว ้การยนื 
การเดนิ

1 Classroom บคุคลากรของส านักงานชลประทานที ่7 30 2 16 ม.ค.-64 ราชการ 48,730.00                        ภาษา

ยทุธศ ำสตรท์ ี ่5 กำรพฒันำประสทิธภิำพระบบและกระบวนกำรพฒันำทรพัยำกรบคุคล
89 สบค. โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เพือ่ทบทวนและจัดท า

แผนกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคล และแผน
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาบคุลากรกรมชลประทาน พ.ศ. 2565

 – 2569

1. เพือ่จัดท าแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคลกรม

ชลประทาน พ.ศ. 2565 - 2569 ทีส่นับสนุนการบรหิารงาน

ของกรมชลประทานใหบ้รรลวุสิยัทัศน์ 
พันธกจิ และยทุธศาสตรท์ีก่ าหนด รวมทัง้ตวัชีว้ดัในแตล่ะ
ยทุธศาสตร ์แผนงาน/โครงการทีเ่หมาะสมสอดคลอ้ง

สนับสนุนตอ่ยทุธศาสตรก์รมชลประทาน 
2. เพือ่จัดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาบคุลากรกรม

ชลประทาน พ.ศ. 2565 - 2569 ทีส่นับสนุนการปฏบิตังิาน

ของบคุลากรกรมชลประทานใหบ้รรลวุสิยัทัศน์ พันธกจิ และ
ยทุธศาสตรท์ีก่ าหนด รวมทัง้ตวัชีว้ดัในแตล่ะยทุธศาสตร ์
แผนงาน/โครงการทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งสนับสนุนตอ่

ยทุธศาสตร ์กรมชลประทาน
3. เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแผนกลยทุธก์าร
บรหิารทรัพยากรบคุคลกรมชลประทาน พ.ศ. 2565 - 2569 

และแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาบคุลากรกรมชลประทาน พ.ศ.

 2565 - 2569 และการน าแผนไปสูก่ารปฏบิตัโิดยการจัดท า

แผนปฏบิตักิารประจ าปี

1. กรอบแนวคดิในการบรหิารและการพัฒนาทรัพยากร

บคุคลในปัจจบุนั

2. การทบทวนและประเมนิสภาพปัจจบุนัของการบรหิาร

และ 
การพัฒนาทรัพยากรบคุคลของกรมชลประทาน

3. ผลการทบทวนและประเมนิสภาพปัจจบุนัของการ

บรหิารและการพัฒนาทรัพยากรบคุคลของกรมชลประทาน

4. การจัดท าแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคลและ

แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาบคุลากรกรมชลประทาน พ.ศ.

 2560 – 2564 และการจัดท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี

2 Classroom 1.ผูอ้ านวยการส านัก/กอง หรอืเทยีบเทา่
2.ผูแ้ทนส านัก/กอง ต า่กวา่ส านัก/กอง 1 

ระดบั

120 3 24.5 พ.ค.-พ.ย.64 เอกชน 934,260.00                     ท่ัวไป

90 สบค. โครงการพัฒนาระบบการเรยีนรูผ้า่นสือ่ระบบอเิล็กทรอนกิส์ เพือ่ด าเนนิการจัดท าสือ่เพือ่ใชใ้นการพัฒนาบคุลากรกรม

ชลประทานโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถ
ขยายผลไปถงึการใหบ้รกิารประชาชนและบคุคลทีส่นใจตอ่ไป

จัดท าหลกัสตูร e-learning ดา้นกอ่สรา้งและพัสดุ จัดซือ้จัดจา้ง บคุลากรกรมชลประทาน ต.ค.63-ม.ิย.64 500,000.00                     

ยทุธศำสตรท์ ี ่6 กำรเสรมิสรำ้งคณุธรรม จรยิธรรม คำ่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร และมคีณุภำพชวีติทีด่ ี
91 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการด าเนนิงาน

ทางวนัิยส าหรับผูบ้งัคบับญัชาระดบัหัวหนา้ฝ่าย รุน่ที ่
18 – 19

1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับวนัิยขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจา้งกรมชลประทาน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ด าเนนิการทางวนัิยไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

2. สามารถน าความรูเ้กีย่วกับวนัิยและการรักษาวนัิยมาเป็น

แนวทางในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ วนัิย
ของทางราชการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

1. ความรูเ้กีย่วกับวนัิยขา้ราชการ พนักงานราชการและ
ลกูจา้ง   
2. กรณีศกึษาเกีย่วกับการรักษาวนัิยขา้ราชการ                   
3. น าเสนอกรณีศกึษาเกีย่วกับการรักษาวนัิยขา้ราชการ     
    

4. กรณีศกึษาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการทางวนัิย     
    

5. น าเสนอกรณีศกึษาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการ

ทางวนัิย

2 Classroom 1. เป็นขา้ราชการทีด่ ารงต าแหน่งหัวหนา้งาน

หรอืหัวหนา้ฝ่าย ในทกุสายงานสงักัดกรม
ชลประทาน

2. เป็นขา้ราชการประเภทท่ัวไประดบัช านาญ

งานและปฏบิตังิาน หรอืขา้ราชการประเภท
วชิาการระดบัช านาญการและปฏบิตักิาร

3. เป็นผูท้ีผู่บ้งัคบับญัชาสนับสนุนใหเ้ขา้รับ

การฝึกอบรม และสามารถเขา้รับการฝึกอบรม
ไดเ้ต็มเวลาครบถว้นตามหลกัสตูร

160 2 15 ม.ีค.-เม.ย.64 เอกชน 542,320.00                     กฎหมาย

92 สบค. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรการขยายผล
โครงการปลกูฝังวธิคีดิแยกแยะผลประโยชนส์ว่นตวั

1. เพือ่เผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับการ

สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ และปลกูฝังวธิคีดิแยกแยะ
ผลประโยชนส์ว่นตวัและผลประโยชนส์ว่นรวม 
2. เพือ่สรา้งใหเ้กดิเครอืขา่ยความรว่มมอืเกีย่วกับสรา้งสงัคม

ทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ และการปลกูฝังวธิคีดิแยกแยะ
ผลประโยชนส์ว่นตวัและผลประโยชนส์ว่นรวม

1. การคดิแยกแยะระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและ

ประโยชนส์ว่นรวม 
2. ความละอายและความไมท่นตอ่การทจุรติ    
3. การประยกุตห์ลกัความพอเพยีงดว้ยโมเดล STRONG :

จติพอเพยีงตา้นทจุรติ  
4. แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิ

1 Classroom ขา้ราชการกรมชลประทาน 60 2 14 พ.ค.-64 เอกชน 284,040.00                     กฎหมาย

(นโยบาย)

หลักสตูรมาตรฐาน 

(80คน/รุน่) 

(ชว่ง 1 : 60 คน 

 ชว่ง 2 : 60คน) 

หลักสตูรคลา้ยล าดับ  85 / 86 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

93 สบค. โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร “สรา้งสขุสีส่บิ” 

รุน่ที ่7
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการมคีวามรู  ้ความเขา้ใจในแนวทาง
การเตรยีมความพรอ้มทัง้ดา้นสขุภาพ ดา้นชวีติสว่นตวั ดา้น
สงัคมและการมสีว่นรว่ม และดา้นเศรษฐกจิ     2. เพือ่ให ้

ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามรู ้ความเขา้ใจในแนวทางการเตรยีม
ความพรอ้มดา้นการเงนิกอ่นเกษียณอายรุาชการ         
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการปรับเปลีย่นทัศนคตใินการ

ด าเนนิชวีติใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจบุนั            
4. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานใหแ้ก่

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

1.ทัศนคตแิละความคดิเชงิบวก

2.แนวทางเตรยีมความพรอ้มดา้นสงัคมและการมสีว่นรว่ม

3.กระบวนการสรา้งความสมัพันธ์

4.แนวทางเตรยีมความพรอ้มดา้นสขุภาพ (กาย)

5.แนวทางเตรยีมความพรอ้มดา้นการเงนิกอ่น

เกษียณอายรุาชการ (ดา้นเศรษฐกจิ)

6.การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรปุบทเรยีน

1 Classroom เป็นขา้ราชการทีม่อีายุ 40 ปี ในชว่งระหวา่ง
เวลา 1 ตลุาคม 2562 -30 กันยายน 2563  

หรอืขา้ราชการและลกูจา้งประจ า ทีม่อีายุ
ระหวา่ง 40-45 ปี

80 3 85 ม.ิย.-64 เอกชน 583,770.00                     ท่ัวไป

94 สชป.12 โครงการสมัมนา เรือ่ง พระราชบญัญัตทิรัพยากรน ้า 
พ.ศ. 2561 รุน่ที ่1-2

1. ไดท้ราบถงึโครงสรา้งของกฎหมายทัง้ 9 หมวด และบท
เฉพาะการจ านวน 106 มาตรา

2. ไดรั้บความรูใ้นเรือ่งผลของการมกีฎหมายทรัพยากรน ้า

3. ไดท้ราบถงึอ านาจและหนา้ทีข่องคณะกรรมการทรัพยากร

น ้าแหง่ชาต ิ(กนช.)

4. ไดท้ราบถงึอ านาจและหนา้ทีข่องส านักงานทรัพยากรน ้า

แหง่ชาต ิ(สทนช.)

5. ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับบทบาทของกรมชลประทานทีเ่กีย่วขอ้ง

กับพระราชบญัญัตทิรัพยากรน ้า

1. ภาพรวมของพระราชบญัญัตทิรัพยากรน ้า 
2. บทบาทของกรมชลประทานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

พระราชบญัญัตทิรัพยากรน ้า

2 Classroom เป็นหัวหนา้ฝ่ายวศิวกรรม, หัวหนา้ฝ่ายจัดสรร

น ้าและปรับปรงุระบบชลประทาน, หัวหนา้

ฝ่ายสง่น ้าและบ ารงุรักษา โครงการสง่น ้าและ
บ ารงุรักษา, โครงการชลประทาน หัวหนา้
ฝ่ายวศิวกรรมของโครงการกอ่สรา้งฯ  และ
หัวหนา้ฝ่ายกอ่สรา้งของโครงการกอ่สรา้ง 
สงักัดส านักงานชลประทานที ่12 ที่

ผูบ้งัคบับญัชาสนับสนุนใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม

 และสามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดต้ลอด
หลกัสตูร

80 1 6 ม.ค.-64 เอกชน 125,100.00                     กฎหมาย

รวม 7566 34,370,475.00           

(40คน/รุน่) 
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คณุสมบตั ิ จ ำนวน วนั ช ัว่โมง

สรปุผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรโครงกำรฝึกอบรม/สมัมนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รุน่
จ ำนวน เวลำ

ด ำเนนิกำร
สถำนที่  งบประมำณ

รูปแบบ

กำร

กลุม่เป้ำหมำย
ล ำดบั ดำ้นส ำนกั ชือ่โครงกำร วตัถปุระสงค์ หวัขอ้วชิำ

โครงกำรทีไ่มผ่ำ่นกำรพจิำรณำเบือ้งตน้
1 กผง โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

กระบวนการปฏบิตังิานเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การ

ชลประทาน

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการสมัมนาไดรั้บความรู ้ความเขา้ใจ 
เกีย่วกับกฎ ระเบยีบ และขัน้ตอนการปฏบิตังิานตา่งๆ ที่
จ าเป็นในการปฏบิตังิาน

2. เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน 
ไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะอยา่งตอ่เนือ่ง และเห็นถงึศกัยภาพ
ในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

1. ความรูเ้กีย่วกับเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน 
และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การ

ชลประทาน

2. ความรูเ้กีย่วกับหลกัเกณฑก์ารจัดท าประกาศทางน ้า

ชลประทาน ตามมาตรา 5 การขอออกกฎกระทรวง

ก าหนดใหท้างน ้าชลประทานเป็นทางน ้าชลประทานทีจ่ะ

เรยีกเก็บคา่ชลประทาน ตามมาตรา 8 และหลกัเกณฑ์

การจัดท าแผนทีแ่นบทา้ย

3. ความรูเ้กีย่วกับกระบวนการขออนุญาต/การตอ่หนังสอื

อนุญาตใชน้ ้าจากทางน ้าชลประทาน

4. ความรูเ้กีย่วกับการจัดเก็บคา่ชลประทานการน าสง่

รายไดค้า่ชลประทาน การค านวณหนี ้คา่ชลประทานที่
คา้งช าระและดอกเบีย้ผดินัด

5. ความรูเ้กีย่วกับวธิปีฏบิตัเิกีย่วกับคา่ชลประทานทีค่า้ง

ช าระ

6. แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั  ิวธิปีฏบิตัเิกีย่วกับงานเงนิทนุฯ
7. ถอดบทเรยีนจากการแบง่กลุม่ฝึกปฏบิตัแิละสรปุการ

เรยีนรู ้

1 Classroom 1. พนักงานเงนิทนุเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การ

ชลประทาน

2. เจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

เงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน

3. ผูท้ีค่ณะกรรมการเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่

การชลประทานเห็นสมควรใหเ้ขา้รว่มสมัมนา

161 2 13.5 ต.ค.63-ธ.ค.63 เอกชน 495,050.00                     การเงนิ

2 กผง โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารซกัซอ้มความเขา้ใจ

กระบวนการปฏบิตังิานเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การ

ชลประทาน

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการสมัมนาไดรั้บความรู ้ความเขา้ใจ 
เกีย่วกับกฎ ระเบยีบ และขัน้ตอนการปฏบิตังิานตา่งๆ ที่
จ าเป็นในการปฏบิตังิาน

2. เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน 
ไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะอยา่งตอ่เนือ่ง และเห็นถงึศกัยภาพ
ในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

1. ความรูเ้กีย่วกับเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การชลประทาน 
และกฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่การ
ชลประทาน

2. ความรูเ้กีย่วกับหลกัเกณฑก์ารจัดท าประกาศทางน ้า

ชลประทาน ตามมาตรา 5 การขอออกกฎกระทรวง

ก าหนดใหท้างน ้าชลประทานเป็นทางน ้าชลประทานทีจ่ะ

เรยีกเก็บคา่ชลประทาน ตามมาตรา 8 และหลกัเกณฑ์

การจัดท าแผนทีแ่นบทา้ย

3. ความรูเ้กีย่วกับกระบวนการขออนุญาต/การตอ่หนังสอื

อนุญาตใชน้ ้าจากทางน ้าชลประทาน

4. ความรูเ้กีย่วกับการจัดเก็บคา่ชลประทาน การน าสง่
รายไดค้า่ชลประทาน การค านวณหนีค้า่ชลประทานที่
คา้งช าระและดอกเบีย้ผดินัด

5. ความรูเ้กีย่วกับวธิปีฏบิตัเิกีย่วกับคา่ชลประทานทีค่า้ง

ช าระ

6. แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั  ิวธิปีฏบิตัเิกีย่วกับงานเงนิทนุฯ
7. ถอดบทเรยีนจากการแบง่กลุม่ฝึกปฏบิตัแิละสรปุการ

เรยีนรู ้

1 Classroom 1. หัวหนา้ฝ่ายจัดสรรน ้าและปรับปรงุระบบ

ชลประทาน หรอืหัวหนา้ฝ่าย
สง่และน ้าและบ ารงุรักษา

2. ผูท้ีค่ณะกรรมการเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่

การชลประทานเห็นสมควรใหเ้ขา้รว่มสมัมนา

100 2 13.5 ต.ค.63-ธ.ค.63 เอกชน 355,000.00 การเงนิ

850,050.00                     

งบเงนิทนุหมนุเวยีน 

งบเงนิทนุหมนุเวยีน 
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