




เอกสารแนบ 1

วนั ชัว่โมง ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ใน

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 - 6

6 2 12 480 ม.ีค.-มิ.ย.64 ราชการ 59,040.00         สบค.

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักการเขยีน

หนังสือราชการ รุ่นที่ 3-4 ในรูปแบบออนไลน์

2 3 18 100 มี.ค.-64 ราชการ 49,200.00         สบค.

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการชลประทาน

ระดับต้น  รุ่นที ่15 - 18

4 13 86 400 มี.ค.-ก.ย.. 64 ราชการ/

เอกชน

1,222,560.00        สบค.

4 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี ในรูปแบบออนไลน์

3 2 12 325 ม.ีค.-64 ราชการ 30,840.00         กงบ.

5 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชีสวัสดิการภายในกรมชลประทานใน

รูปแบบออนไลน์

1 1 6 230 ม.ค.-64 ราชการ 5,360.00          กงบ.

6 โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศตาม

กรอบธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ

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

7 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)

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

8 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบเครือขา่ย

คอมพิวเตอร์และการออกแบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น

1 2 12 30 ม.ีค.-64 ราชการ 17,410.00         ศทส.

9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการใช้งาน

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ประกอบขั้นพื้นฐาน

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

เดือน
งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(การด าเนินการในรูปแบบออนไลน์)

ล าดับ ชือ่โครงการ รุ่น
จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่



เอกสารแนบ 1

วนั ชัว่โมง ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เดือน
งบประมาณ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(การด าเนินการในรูปแบบออนไลน์)

ล าดับ ชือ่โครงการ รุ่น
จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่

10 โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศตาม

กรอบธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ

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

11 โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่สถาปัตยกรรมองค์กร และ

การจดัท าโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

2 2 12 80 เม.ย.-พ.ค. 64 ราชการ 12,120.00         ศทส.

12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยกุต์ใช้ 

Machine Learning และ Data Mining ส าหรับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

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

13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจดัการ

ฐานขอ้มูลและการประยกุต์ใช้งานบน MongoDB

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

14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยเีพื่อ

การออกแบบโครงการชลประทาน

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

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมการบริหารจดัการน้ า

1 5 30 30 พ.ค.-64 ราชการ 82,000.00         สพช.

16 โครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง องค์ความรู้ด้านวิทยาการ

ธรณีที่ได้จากกรณีศึกษาในงานชลประทาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 รุ่นที่ 4

1 2 12 60 ม.ีค.-64 ราชการ          62,000.00 สสธ.

รวม 28 2,030 1,710,420.00   

หมายเหตุ  :  กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยงัไม่คล่ีคลายภายในช่วงเวลาที่ก าหนดด าเนินการตามแผน สามารถเปล่ียนแปลงก าหนดการได้ตามความเหมาะสม



เอกสารแนบ 2

วนั ชัว่โมง ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงาน

ทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานกอ่สร้างในสนาม รุ่นที่ 5

1 14 80 30 ช่วง 1 : ธ.ค. 63

ช่วง 2 : ม.ีค.-ก.ย.64
ราชการ 596,955.00       สบค.

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานด้านบริหารจดัการน ้า ระดับหัวหน้าฝ่ายส่งน ้า

และบ้ารุงรักษา รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์

1 5 30 240 ก.พ.-64 เอกชน 70,080.00         สบค.

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมทักษะ

การปฏิบัติงานด้านบริหารจดัการน ้า ระดับหัวหน้าฝ่าย

ส่งน ้าและบ้ารุงรักษา รุ่นที่ 1-4

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

4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา

ขา้ราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ รุ่นที่ 30

1 5 38 100 ม.ค.-64 ราชการ 65,300.00         สบค.

5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้าง

ศักยภาพผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาขา้ราชการพลเรือน

สามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 30

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

6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้อ้านวยการ

โครงการ” รุ่นที่ 18 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 23 144 55 ม.ค.-มี.ค. 64 ราชการ/

เอกชน

729,620.00       สพช.

รวม 9 765 4,076,385.00   

หมายเหตุ  :  กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยงัไม่คล่ีคลายภายในช่วงเวลาที่ก้าหนดด้าเนินการตามแผน สามารถเปล่ียนแปลงก้าหนดการได้ตามความเหมาะสม

งบประมาณ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(การด าเนินการ 2 ช่วง : รูปแบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัต/ิดูงาน)

ล าดับ ชือ่โครงการ รุ่น
จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ เดือน
สถานที่



เอกสารแนบ 3

วนั ชัว่โมง ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง

ระดับต้น รุ่นที ่6

1 7 42 50 พ.ค.-64 ราชการ 464,830.00          สบค.

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อม

การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน ้าและ

บ้ารุงรักษา ประจ้าปี 2565

1 3 22 34 พ.ค.-64 เอกชน 262,760.00          สบค.

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการท้า Data Analytics 

ด้วย POWER BI DESKTOP รุ่นที ่1-2

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

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและ

การติดต่อส่ือสารเพือ่การบริการทีดี่

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

5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพือ่จัดท้าตัวชี วดั (KPIs) และดัชนี

วดัพฤติกรรม (KBIs) สมรรถนะส้าหรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการทัว่ไป กรมชลประทาน

1 3 18 126 เม.ย.-พ.ค. 64 เอกชน 559,500.00          สบค.

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

1 3 15 80 เม.ย.-ก.ย. 64 เอกชน 541,400.00          สบค.

7 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานส้าหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง

ของกรมชลประทาน

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

8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Effective English 

Communication for RID Leadership level 1 รุ่นที ่5

1 5 30 20 พ.ค.-ส.ค.. 64 ราชการ 176,400.00          สบค.

9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Camp for 

Working Officers รุ่นที ่2

1 5 42 30 ก.พ.-ส.ค. 64 เอกชน 542,010.00          สบค.

10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ภาษาอังกฤษพื นฐาน

ส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน

1 3 30 50 มิ.ย.-ส.ค. 64 ราชการ 162,100.00          สบค.

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(การด าเนินการรูปแบบการจัดอบรมในห้องอบรม)

งบประมาณ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ล าดับ ชือ่โครงการ รุ่น

จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่

เดือน



เอกสารแนบ 3

วนั ชัว่โมง ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(การด าเนินการรูปแบบการจัดอบรมในห้องอบรม)

งบประมาณ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ล าดับ ชือ่โครงการ รุ่น

จ านวน จ านวน

(คน)

ก าหนดการ
สถานที่

เดือน

11 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Advance English Program For 

Advance English Learners รุ่นที ่2

1 9 58.5 20 เม.ย.-ก.ค. 64 ราชการ 358,320.00          สบค.

12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพือ่ทบทวนและจัดท้าแผนกลยทุธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา

บุคลากรกรมชลประทาน พ.ศ. 2565 – 2569

2 3 24.5 120 พ.ค.-ก.ย. 64 เอกชน 934,260.00          สบค.

13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการด้าเนินงานทางวนิัย

ส้าหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที ่20 - 21

2 2 15 160 มี.ค.-ส.ค. 64 เอกชน 542,320.00          สบค.

14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการขยายผลโครงการ

ปลูกฝังวธิคิีดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว

1 2 14 60 พ.ค.-มิ.ย. 64 เอกชน 284,040.00          สบค.

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

16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความ

ปลอดภัยเขือ่นเบื องต้น รุ่นที ่14 - 16

3 4 21 120 มี.ค.-ก.ย. 64 เอกชน         1,151,880.00 สบค.ร่วมกับ 

สบอ.

17 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ หลักสูตรการวเิคราะห์ข้อมูลการ

ตรวจวดัพฤติกรรมเขือ่นและการแปรผล รุ่นที ่5

1 4 24 30 พ.ค.-ก.ย. 64 ราชการ           182,840.00 สบค.ร่วมกับ 

สบอ.

18 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั นต้น และ

การฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง

1 2 12 100 มี.ค.-ก.ย. 64 ราชการ           104,480.00 สบค.ร่วมกับ 

สลก

19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดท้าเอกสาร

ประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในระบบบริหารเงินงบประมาณและ

เงินกันไวเ้บิกเหล่ือมปี (Budget Information System : BIS)

2 1 6 60 ม.ค.-ก.ย. 64 ราชการ 50,920.00            กงบ.

20 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ตรวจสอบภายใน

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



เอกสารแนบ 3

วนั ชัว่โมง ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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21 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเตรียมความพร้อมด้าน

วศิวกรรมของงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง

1 3 18 60 มี.ค.-ก.ย. 64 ราชการ 69,810.00            กพก.

22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิม่ประสิทธภิาพด้าน

การเงินและบัญชี รุ่นที ่1

1 2 15 40 มี.ค.-ก.ย. 64 ราชการ 40,300.00            กพก.

23 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารสินทรัพย์ 18 3 18 900 ก.พ.-ก.ย. 64 ราชการ 2,539,080.00 กพด.

24 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเลือกใช้เคร่ืองมือใน

การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

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

25 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่จัดท้าแผนบริหารความเส่ียง กรม

ชลประทาน

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

26 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเวบ็ไซต์เพือ่

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส้าหรับโครงการชลประทาน

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

27 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO 

Conference

1 1 6.5 30 ก.ค.-64 ราชการ 31,760.00            ศทส.

28 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เคร่ืองวทิยคุมนาคม

แบบสังเคราะห์ความถี ่(SYNTHESIZER) รุ่น 8

1 1 6.5 40 ก.ค.-64 ราชการ 37,920.00            ศทส.

29 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านการควบคุมรถ

เกล่ียดิน (Motor Grader) รุ่นที ่3

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

30 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านการควบคุมรถ

ขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Excavator) รุ่นที ่4

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

31 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านการควบคุมรถ

แทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer) รุ่นที ่3

1 4 24 21 พ.ค.-64 ราชการ 126,760.00          สคก.
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32 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านการควบคุม

เรือขุดแบบหัวสวา่น (ฝึกปฏิบัติกับเคร่ืองจ้าลองการขับ (Simulator))

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

33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านการควบคุม

รถปัน้จัน่ชนิดเคล่ือนที ่(Mobile Crane) แบบ All terrain crane 

รุ่นที ่3

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

34 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน

ของสายงานบริหารทัว่ไป

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

35 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยกีารส้ารวจและ

จัดท้าแผนทีเ่ส่ียงภัยน ้าท่วม

1 5 38 40 พ.ค.-ม.ิย. 64 เอกชน           429,200.00 สบอ.

36 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เบื องต้นเพือ่ใช้ในงานอุทกวทิยา

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

37 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการวเิคราะห์ 

ประมวลผลข้อมูลอุทกวทิยาและการติดตามสถานการณ์น ้า

1 3 22 30 มี.ค.-พ.ค. 64 เอกชน           201,220.00 สบอ.

38 โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้แบบจ้าลองประเมิน

ปริมาณน ้าฝน - น ้าท่าและพื นทีน่ ้าท่วม (RRI)

1 5 30 20 พ.ค.-ม.ิย. 64 ราชการ           217,000.00 สบอ.

39 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน

ของสายงานบริหารทัว่ไป

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

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยกุต์ใช้ MIKE 

MODEL ในงานชลประทาน รุ่นที ่2

1 5 30 30 เม.ย.-ก.ค. 64 ราชการ 326,800.00          สพช.
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41 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยกุต์ใช้

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานชลประทาน 

รุ่นที ่5

1 5 30 30 ก.ค.-64 เอกชน 408,950.00          สพช.

42 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

บคุลากรด้านการจดัหาทีดิ่นเพือ่การชลประทาน

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

43 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยกุต์ใช้

แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ในการบริหารจัดการน ้าในฤดูแล้ง รุ่นที ่1

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

44 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมข้อมูลพื นฐาน

ส้าหรับแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์เพือ่การบริหารจัดการน ้า รุ่นที ่

1-2

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

45 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยกุต์ใช้

แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์เพือ่การพยากรณ์เตือนภัยในการบริหาร

จัดการน ้าในฤดูน ้าหลาก รุ่นที ่1

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

46 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการผลิตแผนที่

ดิจิทัลสามมิติจากข้อมูลผลการส้ารวจโดยนวตักรรมเคร่ืองมือส้ารวจ

 รุ่นที ่2

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

47 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคและการ

ประมวลผลการส้ารวจแบบบูรณาการเพือ่การชลประทาน ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที ่4

1 5 36 40 มี.ค.-ก.ย. 64 เอกชน           489,200.00 สสธ.
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48 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและเพิม่พูน

ทักษะการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของบุคลากร ส้านักงาน

ชลประทานที ่3

1 2 12 35 พ.ค.-64 เอกชน 151,400.00          สชป.3

49 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการด้าเนินการกับผู้บุกรุก

ทีร่าชพัสดุในความครอบครองของส้านักงานชลประทานที ่3

1 2 15 45 มี.ค.-64 เอกชน 163,000.00          สชป.3

50 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดท้าประมาณการและราคากลาง 1 1 6 50 มี.ค.-ก.ย. 64 เอกชน 55,700.00            สชป.6

51 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเขียน TOR ส้าหรับงานก่อสร้าง 1 1 6 50 ก.พ.-ก.ย. 64 เอกชน 55,700.00            สชป.6

52 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 1 1 6 50 มี.ค.-ก.ย. 64 เอกชน 55,700.00            สชป.6

53 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนโครงการและข้อตรวจพบของ

ตรวจสอบภายใน

1 1 6 50 ก.พ.-ก.ย. 64 เอกชน 55,700.00            สชป.6

54 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศิลปะการพูดในทีชุ่มชน 1 2 12 50 ก.พ.-ก.ย. 64 เอกชน 155,100.00          สชป.6

55 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและ

การส่ือสาร เพือ่การบริการทีเ่ป็นเลิศ

1 2 16 30 มี.ค.-64 เอกชน 48,730.00            สชป.7

56 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษใน

ชีวติประจ้าวนั

1 2 16 30 มี.ค.-64 เอกชน 48,730.00            สชป.7

57 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดซื อจัดจ้างและการ

บริหารสัญญา

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

58 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธกีรและ

ศิลปะการพูดในทีชุ่มชน รุ่นที ่2-3

2 3 22 80 พ.ค.-ม.ิย. 64 เอกชน 560,960.00          สชป.12

59 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการความรู้อยา่งมี

ส่วนร่วมเพือ่ความส้าเร็จ

1 2 16 40 พ.ค.-64 เอกชน 130,840.00          สชป.12
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60 โครงการสัมมนา เร่ือง พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 

รุ่นที ่1-2

2 1 6 80 เม.ย.-64 เอกชน 125,100.00          สชป.12

61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพิม่ประสิทธภิาพการ

ปฏิบัติงานด้านการขอใช้ทีร่าชพัสดุและทีดิ่นของรัฐประเภทอืน่ที่

กรมชลประทานใช้ประโยชน์ การขอเช่าทีร่าชพัสดุและการรื อถอน

อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างในทีร่าชพัสดุ

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

รวม 88 4,371 18,120,010.00      

หมายเหตุ  :  กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยงัไม่คล่ีคลายภายในช่วงเวลาที่ก้าหนดด้าเนินการตามแผน สามารถเปล่ียนแปลงก้าหนดการได้ตามความเหมาะสม



เอกสารแนบ 4

วนั ชัว่โมง

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย 

WordPress ขั้นพื้นฐาน

1 2 14 30 ราชการ 32,200.00       สบค. เป็นการฝึกอบรมที่ต้องเน้นการฝึก

ปฏิบัติ ไม่สามารถใช้การฝึกอบรม

ออนไลน์ได้

2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรคอนกรีตสมัยใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

1 2 12 30 ราชการ        96,800.00 สวพ. เป็นหลักสูตรที่จดัให้มีการดูงาน

ภาคสนาม และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

ไม่สามารถใช้การฝึกอบรมออนไลน์

ได้

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจดัการวัชพืช การควบคุม

คุณภาพน้ า และการแกไ้ขปัญหาของดินที่ส่งผลกระทบต่องาน

ชลประทาน

1 4 24 30 ราชการ      173,300.00 สวพ. เป็นหลักสูตรที่จดัให้มีการดูงาน

ภาคสนาม และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

ไม่สามารถใช้การฝึกอบรมออนไลน์

ได้

รวม 3 90 302,300.00    

การปรับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ขอยกเลิกการจัดโครงการ)

หมายเหตุ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
สถานที่ งบประมาณล าดับ ชือ่โครงการ รุ่น

จ านวน จ านวน

(คน)




