




วัน ช่ัวโมง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถองค์กรและสมรรถนะ เพ่ือความม่ันคงด้านน ้าและส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษา

วางโครงการและการจัดท า Pre - feasibility Report

 รุ่นท่ี 2

1 4 24 40 มี.ค.66 ราชการ 182,880.00             คลาสรูม สบค.

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นท่ี 8

1 5 30 50 มี.ค.66 ราชการ 279,300.00             คลาสรูม สบค.

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ปฏิบัติงานทดสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

ในสนาม รุ่นท่ี 7

1 14 80 30 ก.ค.66 ราชการ 638,955.00             คลาสรูม สบค.

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดท า

แผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง รุ่นท่ี 6

1 2 12 50 ก.พ.66 ราชการ 101,400.00             คลาสรูม สบค.

5 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานพัสดุ 

เทคนิคการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

และการจัดซ้ือจัดจ้าง รุ่นท่ี 2

1 3 18 50 ก.ค.66 ราชการ 157,100.00             คลาสรูม สบค.

6 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรร

น้ าระดับต้น รุ่นท่ี 5

1 5 27 50 พ.ค.66 ราชการ 24,600.00              ออนไลน์ สบค.

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐาน

การปฏิบัติงานส าหรับนายช่างกลโครงการ รุ่นท่ี 6

1 5 30 50 มี.ค.66 ราชการ 319,140.00             คลาสรูม สบค.

8 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาวิธีคิด 

(Mindset) เชิงนวัตกรรมการแก้ปัญหา และการ

ท างานเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในงาน รุ่นท่ี 3-4

2 3 18 80 เม.ย.-มิ.ย.66 ราชการ 506,200.00             คลาสรูม สบค.

9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.สัญจร)

4 2 15.5 210 ม.ค.-มิ.ย.66 เอกชน 1,806,180.00          คลาสรูม สบค.

แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รูปแบบ

ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สถานท่ี  งบประมาณล าดับ ช่ือโครงการ รุ่น

จ านวน กลุ่มเป้าหมาย

(คน)
ก าหนดการ

(100 คน/รุ่น)

(40 คน/รุ่น)
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วัน ช่ัวโมง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รูปแบบ

ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สถานท่ี  งบประมาณล าดับ ช่ือโครงการ รุ่น

จ านวน กลุ่มเป้าหมาย

(คน)
ก าหนดการ

10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษด้านการชลประทาน

1 3 18 20 เม.ย.-ก.ย. 66 ราชการ 81,300.00              คลาสรูม สบค.

11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English 

Camp for Working Officers รุ่นท่ี 3

1 5 42 30 เม.ย. 66 เอกชน 536,010.00             คลาสรูม สบค.

12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Basic 

English Communication รุ่นท่ี 1

1 5 30 20 มิ.ย. 66 ราชการ 169,400.00             คลาสรูม สบค.

13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นท่ี 3 ใน

รูปแบบออนไลน์

1 3 18 20 พ.ค. 66 ราชการ 12,780.00              ออนไลน์ สบค.

14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้าง 

Data Visualization ด้วย Google Data Studio 

รุ่นท่ี 3-4

2 2 12 50 ส.ค. 66 ราชการ 136,440.00             คลาสรูม สบค.

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา

ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการ รุ่นท่ี 37-40

4 12 100 320 ต.ค.-พ.ย. 65

ม.ค. 66

ก.พ. 66

ก.ค. 66

ราชการ 7,515,080.00          คลาสรูม สบค.

16 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

มาตรฐานกรมชลประทาน

1 2 15 50 มี.ค.66 เอกชน 222,820.00              คลาสรูม สบค.

17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพทักษะการบริหารโครงการฝึกอบรม/

สัมมนาของส านักกอง รุ่นท่ี 2

1 2 15 70 พ.ย.65 เอกชน 225,000.00             คลาสรูม สบค.

18 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการ

ด้านความปลอดภัยเข่ือน รุ่นท่ี 1-2

2 4 24 80 ธ.ค. 65- ม.ค. 

66

ราชการ/

เอกชน

          1,055,100.00 คลาสรูม สบค. 

ร่วมกับ สบอ.

(25คน/รุ่น)

(80 คน/

(40 คน/รุ่น)

(60 คน/รุ่น)

(30

(40
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วัน ช่ัวโมง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รูปแบบ

ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สถานท่ี  งบประมาณล าดับ ช่ือโครงการ รุ่น

จ านวน กลุ่มเป้าหมาย

(คน)
ก าหนดการ

19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

วิเคราะห์ความเส่ียงจากข้อมูลการตรวจวัดพฤติกรรม

เข่ือน รุ่นท่ี 1

1 4 24 30 พ.ค.66 ราชการ/

เอกชน

             413,250.00 คลาสรูม สบค. 

ร่วมกับ สบอ.

20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการ

คุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ า

1 5 48 50 พ.ย.65-ม.ค.66 เอกชน              744,960.00 คลาสรูม สบค. 

ร่วมกับ สบอ.

21 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา

ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะทางด้านวิศวกรรม

ชลประทาน

7 ชุด 5 30 350 มี.ค.-ก.ค.66 ราชการ           2,661,650.00 Online/

คลาสรูม

สพช.

ร่วมกับ 

สบค.

22 โครงการสัมมนา เร่ือง การจัดสวัสดิการและการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสวัสดิการ

ภายในกรมชลประทาน

1 1 6 250 ธ.ค.65

ม.ค.66

ราชการ              107,460.00  คลาสรูม กงบ.

23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดวาง

ระบบควบคุมภายในและการประเมินผลของการ

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 2 12 80 มค.-มี.ค.66 ราชการ              107,600.00  คลาสรูม กงบ.

24 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชีส าหรับหน่วยเบิกจ่าย

2 2 15 260 เม.ย.-มิ.ย.66 เอกชน              627,000.00  คลาสรูม กงบ.

25 โครงการสัมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี ส าหรับหน่วยงานท่ีมิได้เบิกจ่ายเงิน

เอง

2 2 15 200 เม.ย.-มิ.ย.66 เอกชน              501,000.00  คลาสรูม กงบ.

26 โครงการสัมมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเงิน

และบัญชี

1 2 15 150 ก.ค.-ส.ค.66 เอกชน              515,700.00  คลาสรูม กงบ.

(130 คน/รุ่น)

(40

3



วัน ช่ัวโมง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รูปแบบ

ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สถานท่ี  งบประมาณล าดับ ช่ือโครงการ รุ่น

จ านวน กลุ่มเป้าหมาย

(คน)
ก าหนดการ

27 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน (After 

Action Review : AAR) ผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน 20 ปี (Phase 1 พ.ศ. 

2561 - 2565)

1 2 14 200 พ.ย.65 เอกชน 539,900.00             คลาสรูม กผง

28 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ข้อควรรู้

เทคนิคการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

11 3 18 1100 ต.ค.65 -ก.ย.66 ราชการ 2,461,520.00          คลาสรูม กพด.

29 โครงการสัมมนาการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรม

ชลประทาน และการจัดท าโครงการด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์

1 1 6 80 มิ.ย.66 ราชการ 5,800.00                ออนไลน์ ศทส.

30 โครงการฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ

รักษาความปลอดภัยข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซ่ึงเช่ือมต่อ

ระบบเครือข่าย

1 1 6 50 ก.พ.66 ราชการ 6,280.00                ออนไลน์ ศทส.

31 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) รุ่นท่ี 2

1 2 12 100 พ.ค.66 ราชการ 15,720.00              ออนไลน์ ศทส.

32 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายส าหรับผู้ดูแลระบบ 

รุ่นท่ี 2

1 1 6 50 มิ.ย.66 ราชการ 23,950.00              คลาสรูม ศทส.

33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งาน

ระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน 

(GISPORTAL) เพ่ือสนับสนุนหน่วยงาน รุ่นท่ี 3 - 4

2 2 12 60 เม.ย.66 ราชการ 89,840.00              คลาสรูม ศทส.

(100 คน/รุ่น)

(30 คน/รุ่น)
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วัน ช่ัวโมง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รูปแบบ

ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สถานท่ี  งบประมาณล าดับ ช่ือโครงการ รุ่น

จ านวน กลุ่มเป้าหมาย

(คน)
ก าหนดการ

34 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ประยุกต์ใช้งาน Line Official Account เพ่ือ

สนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน

2 1 6 60 ม.ค.66 ราชการ 50,920.00              คลาสรูม ศทส.

35 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เบ้ืองต้นส าหรับงานชลประทาน รุ่นท่ี 2

2 2 12 60 ก.พ.66 ราชการ               92,240.00 คลาสรูม ศทส.

36 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้

เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี 

(SYNTHESIZER) รุ่นท่ี 2

1 2 12 50 มี.ค.66 ราชการ               58,460.00 คลาสรูม ศทส.

37 โครงการสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ. การ

ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และ

กฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเก่ียวข้อง ในรูปแบบ

ออนไลน์

1 1 6 300 เม.ย.-พ.ค. 65 ราชการ               16,760.00 ออนไลน์ ศทส.

38 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้าน

การควบคุมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Excavator) 

รุ่นท่ี 1-4 (ระดับสูงเน้นอบรมภาคปฏิบัติ)

4 10 60 120 ม.ค.-ก.ค. 66 ราชการ           3,470,000.00 คลาสรูม สคก.

39 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาอุทกวิทยาส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา

1 5 38 35 มี.ค.66 เอกชน              377,430.00 คลาสรูม สบอ.

40 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางอุทกพลศาสตร์ HEC-HMS

 และ HEC-RAS เพ่ืองานทางอุทกวิทยา

1 5 30 25 ก.พ.66 ราชการ              153,500.00 คลาสรูม สบอ.

(30 คน/รุ่น)

(30 คน/รุ่น)

5



วัน ช่ัวโมง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รูปแบบ

ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สถานท่ี  งบประมาณล าดับ ช่ือโครงการ รุ่น

จ านวน กลุ่มเป้าหมาย

(คน)
ก าหนดการ

41 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร หลักสูตรการ

บริหารงานก่อสร้างในงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่

ท่ีมีประสิทธิภาพ

1 2 14 150 ก.พ.-มี.ค.66 เอกชน              508,600.00 คลาสรูม สพญ.

42 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

บริหารงานท่ีเป็นเลิศของสายงานสนับสนุน ส านัก

พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่

1 2 14 100 ม.ค.-ก.พ.66 เอกชน              390,400.00 คลาสรูม สพญ.

43 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการชลประทาน

1 2 13 220 ม.ค.-ก.พ.66 ราชการ              249,360.00 คลาสรูม สมด.

44 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างเข่ือนดิน

1 5 30 30 ก.พ.66 ราชการ              249,900.00 คลาสรูม สวพ.

45 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรคอนกรีตสมัยใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 2 12 30 ธ.ค.65 ราชการ 74,400.00              คลาสรูม สวพ.

46 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือการ

พยากรณ์เตือนภัยในการบริหารจัดการน้ าในฤดูน้ า

หลาก รุ่นท่ี 1

1 5 30 30 เม.ย.66 ราชการ 248,180.00             คลาสรูม สวพ.

47 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการบริหาร

จัดการการให้น้ าแก่พืช รุ่นท่ี 1

1 5 30 30 พ.ค.66 ราชการ 248,180.00             คลาสรูม สวพ.

48 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ

ส ารวจด้วยเทคโนโลยีเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม

เทคนิคสถานีอ้างอิงค่าพิกัดแบบต่อเน่ือง (CORS : 

Continuously Operating Reference Stations) 

เพ่ือการชลประทาน

1 3 18 40 ธ.ค.65 เอกชน              264,725.00 คลาสรูม สสธ.

6



วัน ช่ัวโมง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รูปแบบ

ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สถานท่ี  งบประมาณล าดับ ช่ือโครงการ รุ่น

จ านวน กลุ่มเป้าหมาย

(คน)
ก าหนดการ

49 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิค

และการประมวลผลการส ารวจเชิงดิจิทัลแบบบูรณา

การเพ่ือการชลประทาน รุ่นท่ี 1 - 2

2 5 36 80 ม.ค.-ก.พ.66 เอกชน           1,199,850.00 คลาสรูม สสธ.

50 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ด้านการส ารวจ 

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานส ารวจเชิง

ดิจิทัลเพ่ือการชลประทาน รุ่นท่ี 1

1 4 24 40 พ.ย.-65 เอกชน              326,275.00 คลาสรูม สสธ.

51 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ประมวลผลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทาง

อากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ เพ่ือ

งานชลประทาน

1 3 18 30 พ.ย.-ธ.ค.65 ราชการ              155,400.00 คลาสรูม สสธ.

52 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับงานชลประทาน รุ่นท่ี 2

1 3 18 50 ก.พ.66 ราชการ               67,760.00 คลาสรูม สอส.

53 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานพัสดุ 

การก าหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงาน

ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1 2 12 80 มี.ค.66 ราชการ 171,000.00             คลาสรูม สชป.3

54 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้

แบบจ าลอง HEC-RAS

1 3 27 20 ม.ค.66 ราชการ 158,030.00             คลาสรูม สชป.6

55 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้

แบบจ าลอง ANNs (Artificial Neural Networks)

1 3 27 20 เม.ย.66 ราชการ 158,030.00             คลาสรูม สชป.6

56 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการประเมิน

สภาพโครงสร้างเบ้ืองต้นด้วยโดรนและเทคโนโลยี

แบบจ าลองสามมิติ

1 3 18 40 ก.พ.-66 ราชการ              161,440.00 คลาสรูม สชป.12

(40 คน/รุ่น)

7



วัน ช่ัวโมง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รูปแบบ

ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สถานท่ี  งบประมาณล าดับ ช่ือโครงการ รุ่น

จ านวน กลุ่มเป้าหมาย

(คน)
ก าหนดการ

57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา

บุคลากรยุคใหม่ (Young Smart RIO 12) เพ่ือมุ่งสู่

องค์กรอัจฉริยะ

1 2 13 60 ม.ค.-66 ราชการ              114,372.00 คลาสรูม สชป.12

58 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแอปพลิเค

ชันส าหรับงานชลประทาน

1 2 12 50 ธ.ค.65 ราชการ               73,080.00 คลาสรูม สชป.12

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและรักษาก้าลังคนคุณภาพ

59 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสอนงาน

และการเป็นพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring)

1 2 15 20 ม.ค.-มี.ค.66 เอกชน 352,200.00             คลาสรูม สบค.

60 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และสรุปผลการด าเนินงานกลุ่มก าลังคนคุณภาพของ

กรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 4 33 40 ก.ค.-ก.ย. 66 เอกชน 403,450.00             คลาสรูม สบค.

61 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหาร

การชลประทานระดับต้น รุ่นท่ี 20-22

3 13 98 150 พ.ย.65- มิ.ย.66 เอกชน 4,360,080.00          คลาสรูม สบค.

62 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารก าลังคนคุณภาพ

ของกรมชลประทาน

2 2 15 60 พ.ย.-ธ.ค.65 เอกชน 309,800.00             คลาสรูม สบค.

63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของกลุ่มก าลังคนคุณภาพของกรมชลประทาน

1 3 

เดือน

36 40 ธ.ค.65-ก.ย.66 เอกชน 858,450.00             ออนไลน์และ

คลาสรูม
สบค.

64 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนกรอบการ

ส่ังสมประสบการณ์ของข้าราชการกลุ่มก าลังคน

คุณภาพ กรมชลประทาน

1 2 15 100 มี.ค.-ก.ย.66 เอกชน 306,800.00             คลาสรูม สบค.

(50 คน/รุ่น)

(30 คน/รุ่น)
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วัน ช่ัวโมง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รูปแบบ

ด าเนินการ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
สถานท่ี  งบประมาณล าดับ ช่ือโครงการ รุ่น

จ านวน กลุ่มเป้าหมาย

(คน)
ก าหนดการ

65 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

“ผู้อ านวยการโครงการ” รุ่นท่ี 20

1 25 162 50 ธ.ค.65-เม.ย.66 เอกชน           2,598,000.00 คลาสรูม สพช.ร่วมกับ

สบค.

66 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนวทาง

การตอบแบบประเมิน PMQA 4.0

1 3 22 42 ม.ค. 66 เอกชน 270,400.00             คลาสรูม กพร. 

ร่วมกับ 

สบค.67 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการ

เขียนสมัครรางวัลเลิศรัฐ

1 2 14 60 ม.ค. 66 เอกชน 263,700.00             คลาสรูม กพร. 

ร่วมกับ 

สบค.ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและค่านิยมองค์กร

68 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ด าเนินงานทางวินัยและจริยธรรมส าหรับ

ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นท่ี 24-25

2 2 15 160 มี.ค.66 เอกชน 558,320.00             คลาสรูม สบค.

69 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกฝังวิธีคิด 

ปลุกจิตส านึกวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต

1 2 12 50 ม.ค.-มี.ค.66 เอกชน              432,560.00 คลาสรูม สบค.

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมความผูกพันและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือสร้างความภูมิใจในองค์กร

70 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างสุขส่ี

สิบ" รุ่นท่ี 7

1 3 24 40 มิ.ย.66 เอกชน              437,850.00 คลาสรูม สบค.

71 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ดับเพลิงข้ันต้น และการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง

1 1 6 80 มี.ค.-เม.ย.66 ราชการ               67,840.00  คลาสรูม สบค. ร่วมกับ

ลนก.

72 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพการตรวจสอบภายใน

1 2 12 29 ก.ย.66 ราชการ 26,690.00              คลาสรูม กตน.

103 6,951 43,075,747.00        รวมจ านวน 72 โครงการ

(80 คน/รุ่น)

(50
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