




เอกสารแนบ 1

วัน ชั่วโมง ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ทักษะ กรอบแนวคิดและความสามารถ (knowledge worker)

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท าเอกสาร

ประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในระบบบริหารเงินงบประมาณและ

เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (Budget Information System : BIS)

1 1 6 60 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 2,010.00           กงบ.

2 โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศตามกรอบ

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

1 1 6 80 มิ.ย.-ก.ย. 64 ราชการ 4,480.00          ศทส.

3 โครงการสัมมนาเพือ่เผยแพร่สถาปัตยกรรมองค์กร และ

การจัดท าโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2 2 12 80 มิ.ย.-ก.ย. 64 ราชการ 12,120.00         ศทส.

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้ 

Machine Learning และ Data Mining ส าหรับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์

1 3 18 25 มิ.ย.-ก.ย. 64 ราชการ 45,660.00         ศทส.

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูล

และการประยุกต์ใช้งานบน MongoDB

1 3 18 25 ก.ค.-ก.ย. 64 ราชการ 45,660.00         ศทส.

6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ

พลเรือนสามัญทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ รุ่นที ่

31-32

2 5 38 100 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 84,200.00         สบค.

งบประมาณ
หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(การด าเนินการในรูปแบบออนไลน์)

ล าดบั ชื่อโครงการ รุ่น
จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่
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เอกสารแนบ 1

วัน ชั่วโมง ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(การด าเนินการในรูปแบบออนไลน์)

ล าดบั ชื่อโครงการ รุ่น
จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่

7 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรsหลักสูตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ใน

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รุ่นที ่5-6

2 2 12 160 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 59,040.00         สบค.

8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง

ระดับต้น รุ่นที ่6

1 7 42 50 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 36,340.00         สบค.

9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลการ

ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปรผล รุ่นที ่5

1 4 24 30 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 32,670.00         สบค.

10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

1 2 12 120 ก.ค.-ก.ย. 64 เอกชน 151,500.00       สบค.

11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และ

การฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง

1 2 12 80 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 41,720.00         สบค. ร่วมกับ

 สลก.

12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีเพือ่การ

ออกแบบโครงการชลประทาน

1 5 30 30 ก.ค.-ก.ย. 64 ราชการ 47,800.00         สพช.

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงทุกระดบั

13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการ

ชลประทานระดับต้น  รุ่นที ่15-16

2 13 86 300 ก.ค..-ก.ย. 64 ราชการ 306,080.00       สบค.
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เอกสารแนบ 1

วัน ชั่วโมง ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบประมาณ

หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(การด าเนินการในรูปแบบออนไลน์)

ล าดบั ชื่อโครงการ รุ่น
จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาทักษะความเป็นสากลให้กับบุคลากร

14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน

ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

1 3 30 20 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 18,760.00         สบค.

15 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Advance English Program For 

Advance English Learners รุ่นที ่2

1 9 58.5 20 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 125,845.00       สบค.

ยุทธศาสตร์ที ่6 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และมคุีณภาพชวีิตทีด่ี

16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการด าเนินงานทางวินัย

ส าหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที ่20 - 21

2 2 15 100 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 103,000.00       สบค.

17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการขยายผลโครงการ

ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว

1 2 14 60 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 36,230.00         สบค.

รวม 22 1,340 1,153,115.00   

หมายเหตุ  :  กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังไม่คล่ีคลายภายในช่วงเวลาทีก่ าหนดด าเนินการตามแผน สามารถเปล่ียนแปลงก าหนดการได้ตามความเหมาะสม
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เอกสารแนบ 2

วัน ชั่วโมง ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ทักษะ กรอบแนวคิดและความสามารถ (knowledge worker)

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ตรวจสอบภายใน

1 2 12 30 ก.ย.-64 ราชการ          51,960.00 กตน.

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารสินทรัพย์ 15 3 18 900 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 2,150,693.00 กพด.

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเลือกใช้เคร่ืองมือใน

การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

1 2 14 74 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน 253,100.00       กพร.

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

กรมชลประทาน

1 2 14 60 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน 389,030.00       กพร.

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์เพือ่

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าหรับโครงการชลประทาน

2 3 18 60 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 129,600.00       ศทส.

6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านการควบคุม

รถเกล่ียดิน (Motor Grader) รุ่นที ่3

1 4 24 21 ก.ค.-ก.ย. 64 ราชการ 124,960.00       สคก.

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านการควบคุม

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer) รุ่นที ่3

1 4 24 21 ก.ค.-ก.ย. 64 ราชการ 126,760.00       สคก.

8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านการควบคุม

เรือขุดแบบหัวสว่าน (ฝึกปฏิบัติกับเคร่ืองจ าลองการขับ 

(Simulator))

1 3 18 21 ส.ค.-ก.ย. 64 ราชการ 87,250.00         สคก.

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(การด าเนินการรูปแบบการจัดอบรมในห้องอบรม)

ล าดบั ชื่อโครงการ รุ่น
จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่ งบประมาณ

หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ
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เอกสารแนบ 2

วัน ชั่วโมง ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(การด าเนินการรูปแบบการจัดอบรมในห้องอบรม)

ล าดบั ชื่อโครงการ รุ่น
จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่ งบประมาณ

หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านการควบคุม

รถปัน้จั่นชนิดเคล่ือนที ่(Mobile Crane) แบบ All terrain crane

 รุ่นที ่3

1 4 24 24 ม.ิย.-ก.ค. 64 ราชการ 148,960.00       สคก.

10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานทดสอบ

เพือ่ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม รุ่นที ่5 (ช่วงที ่2)

1 5 30 30 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 154,665.00       สบค.

11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญทีอ่ยู่

ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ รุ่นที ่30

1 6 48 100 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 1,043,910.00    สบค.

12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการท า Data Analytics

 ด้วย POWER BI DESKTOP รุ่นที ่1-2

2 2 12 50 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ 131,480.00       สบค.

13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ

และการติดต่อส่ือสารเพือ่การบริการทีดี่

1 2 13 100 ส.ค.-ก.ย. 64 เอกชน 356,630.00       สบค.

14 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

สนับสนุนของสายงานบริหารทัว่ไป

1 2 15 80 ก.ค.-ก.ย. 64 เอกชน        211,800.00 สบอ.

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีการส ารวจ

และจัดท าแผนทีเ่ส่ียงภัยน  าท่วม

1 5 38 40 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน        429,200.00 สบอ.
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เอกสารแนบ 2

วัน ชั่วโมง ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(การด าเนินการรูปแบบการจัดอบรมในห้องอบรม)

ล าดบั ชื่อโครงการ รุ่น
จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่ งบประมาณ

หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื องต้นเพือ่ใช้ในงานอุทกวิทยา

1 3 17 25 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ          71,760.00 สบอ.

17 โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้แบบจ าลองประเมิน

ปริมาณน  าฝนน  าท่าและพื นทีน่  าท่วม (RRI)

1 5 30 35 ม.ิย.-ก.ย. 64 ราชการ        217,000.00 สบอ.

18 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ 

ประมวลผลข้อมูลอุทกวิทยาและการติดตามสถานการณ์น  า

1 3 22 30 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน        201,220.00 สบอ.

19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านการจัดหาทีดิ่นเพือ่การชลประทาน

1 2 14.5 220 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน 698,620.00       สมด.

20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการบริหารจัดการน  าในฤดูแล้ง 

รุ่นที ่1

1 5 30 30 ก.ค.-ก.ย. 64 ราชการ 227,180.00       สวพ.

21 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมข้อมูลพื นฐาน

ส าหรับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพือ่การบริหารจัดการน  า 

รุ่นที ่1-2

2 5 30 60 ก.ค.-ก.ย. 64 ราชการ 454,360.00       สวพ.

22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพือ่การพยากรณ์เตือนภัยในการ

บริหารจัดการน  าในฤดูน  าหลาก รุ่นที ่1

1 5 30 30 ก.ค.-ก.ย. 64 ราชการ 227,180.00       สวพ.
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เอกสารแนบ 2

วัน ชั่วโมง ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(การด าเนินการรูปแบบการจัดอบรมในห้องอบรม)

ล าดบั ชื่อโครงการ รุ่น
จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่ งบประมาณ

หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

23 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการผลิตแผนที่

ดิจิทัลสามมิติจากข้อมูลผลการส ารวจโดยนวัตกรรมเคร่ืองมือ

ส ารวจ รุ่นที ่2

1 5 40 40 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน        499,250.00 สสธ.

24 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคและการ

ประมวลผลการส ารวจแบบบูรณาการเพือ่การชลประทาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที ่4

1 5 36 40 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน        489,200.00 สสธ.

25 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและเพิม่พูน

ทักษะการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของบุคลากร ส านักงาน

ชลประทานที ่3

1 2 12 35 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน 151,400.00       สชป.3

26 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการด าเนินการกับ

ผู้บุกรุกทีร่าชพัสดุในความครอบครองของส านักงานชลประทานที ่3

1 2 15 45 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน 163,000.00       สชป.3

27 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ

และการส่ือสาร เพือ่การบริการทีเ่ป็นเลิศ

1 2 16 30 ส.ค.-64 ราชการ 48,730.00         สชป.7

28 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดซื อจัดจ้างและ

การบริหารสัญญา

1 2 14 300 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน 384,900.00       สชป.8

29 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร

และศิลปะการพูดในทีชุ่มชน รุ่นที ่2-3

2 3 22 80 ส.ค.-ก.ย. 64 เอกชน 560,960.00       สชป.12
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เอกสารแนบ 2

วัน ชั่วโมง ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(การด าเนินการรูปแบบการจัดอบรมในห้องอบรม)

ล าดบั ชื่อโครงการ รุ่น
จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่ งบประมาณ

หน่วยงาน

ทีร่ับผิดชอบ

30 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการความรู้

อย่างมีส่วนร่วมเพือ่ความส าเร็จ

1 2 16 40 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน 130,840.00       สชป.12

31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพิม่ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานด้านการขอใช้ทีร่าชพัสดุและทีดิ่นของรัฐประเภท

อื่นทีก่รมชลประทานใช้ประโยชน์ การขอเช่าทีร่าชพัสดุและ

การรื อถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสร้างในทีร่าชพัสดุ

1 1 7 60 ก.ค.-64 ราชการ 13,800.00         สชป.13

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงทุกระดบั

32 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานส าหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง

ของกรมชลประทาน

1 2 15 14 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน 83,940.00         สบค.

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาทักษะความเป็นสากลให้กับบุคลากร

33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจ าวัน

1 2 16 30 ส.ค.-64 ราชการ 48,730.00         สชป.7

ยุทธศาสตร์ที ่6 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และมคุีณภาพชวีิตทีด่ี

34 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างสุขส่ีสิบ” รุ่นที ่7 1 3 85 40 ม.ิย.-ก.ย. 64 เอกชน 394,770.00       สบค.

รวม 52 2,795 10,856,838.00  

หมายเหตุ  :  กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังไม่คล่ีคลายภายในช่วงเวลาทีก่ าหนดด าเนินการตามแผน สามารถเปล่ียนแปลงก าหนดการได้ตามความเหมาะสม
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เอกสารแนบ 3

วนั ชัว่โมง

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเตรียมความพร้อมด้านวศิวกรรมของงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง 1 3 18 60 ราชการ 69,810.00          กพก.

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิม่ประสิทธภิาพด้านการเงินและบัญชี รุ่นที ่1 1 2 15 40 ราชการ 40,300.00          กพก.

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference 1 1 6.5 30 ราชการ 31,760.00          ศทส.

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เคร่ืองวทิยคุมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี ่ (SYNTHESIZER) รุ่น 8 1 1 6.5 40 ราชการ 37,920.00          ศทส.

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านการควบคุมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Excavator) รุ่นที ่4 1 4 24 21 ราชการ 124,960.00        สคก.

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจดัท าตัวชี้วัด (KPIs) และดัชนีวัดพฤติกรรม (KPIs) สมรรถนะ

ส าหรับการประเมินผลการปฏัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน

1 3 18 126 เอกชน 559,500.00     สบค.

7 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือระบบอเิล็กทรอนิกส์ 1 500,000.00     สบค.

8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Camp for Working Officers รุ่นที่ 2 1 5 42 30 เอกชน 542,010.00     สบค.

9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Effective English Communication for RID Leadership

 level 1 รุ่นที่ 5

1 5 30 20 ราชการ 176,400.00     สบค.

10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจดัการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบือ้งต้น รุ่นที่ 14 - 16 3 4 21 120 เอกชน    1,151,880.00 สบค.

11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านบริหารจดัการน้ า ระดับ

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา รุ่นที่ 1-4

4 4 24 240 เม.ย.-ก.ย. 64 1,570,520.00   สบค.

12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจดัการฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา ประจ าปี 2565

1 3 22 34 เอกชน 262,760.00     สบค.

13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและจดัท าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน พ.ศ. 2565 – 2569

2 3 24.5 120 เอกชน 934,260.00     สบค.

14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการบริหารจดัการน ้า 1 5 30 30 ราชการ 82,000.00       สพช.

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยกุต์ใช้ MIKE MODEL ในงานชลประทาน รุ่นที ่2 1 5 30 30 ราชการ 326,800.00        สพช.

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ขอยกเลิกการจัดโครงการ)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
สถานที่ งบประมาณล าดับ ชือ่โครงการ รุ่น

จ านวน จ านวน

(คน)
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เอกสารแนบ 3

วนั ชัว่โมง

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ขอยกเลิกการจัดโครงการ)

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
สถานที่ งบประมาณล าดับ ชือ่โครงการ รุ่น

จ านวน จ านวน

(คน)

16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยกุต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานชลประทาน

 รุ่นที ่5

1 5 30 30 เอกชน 408,950.00        สพช.

17 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดท้าประมาณการและราคากลาง 1 1 6 50 เอกชน 55,700.00          สชป.6

18 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเขียน TOR ส้าหรับงานก่อสร้าง 1 1 6 50 เอกชน 55,700.00          สชป.6

19 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 1 1 6 50 เอกชน 55,700.00          สชป.6

20 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนโครงการและข้อตรวจพบของตรวจสอบภายใน 1 1 6 50 เอกชน 55,700.00          สชป.6

21 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศิลปะการพูดในทีชุ่มชน 1 2 12 50 เอกชน 155,100.00        สชป.6

รวม 27 1,221 7,197,730.00   
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