โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ผู้อานวยการโครงการ” รุ่นที่ 16
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ดาเนินการโดย สถาบันพัฒนาการชลประทาน
ร่วมกับ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
------------------------------------หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ องจากมาตรการบริ หารและพัฒ นากาลั งคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) เน้นการพัฒ นา
บุคลากรบนพื้นฐานของสมรรถนะ และพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับชั้น ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน (พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้อง
วิเคราะห์และกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการมุ่งสู่ การเป็นองค์กรอัจฉริยะ
และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้ างและพัฒ นาผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงทุ กระดั บ เพื่อ เป็น การเตรีย มความพร้อ มให้ กับ บุค ลากรของกรม
ชลประทานให้มีความพร้อม สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
กรมฯ วางไว้
ในการพั ฒ นาบุ คลากรเหล่ านี้ การจัดฝึ กอบรมเฉพาะด้านไม่ ส ามารถบรรลุ วัต ถุประสงค์ ได้ตาม
ต้องการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาการชลประทาน ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานัก
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล เห็ น สมควรจั ด หลั ก สู ต รฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บัติ ก าร ส าหรั บการปฏิ บั ติง านในต าแหน่ ง
ผู้อานวยการโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมวิชาการที่จาเป็นสาหรับผู้ที่กาลังดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้า
โครงการและผู้ ที่กาลั งจะดารงตาแหน่ งต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นกาลั งส าคัญในการบริห ารงานชลประทานทั่ว
ประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เสริ ม ทั กษะการท างานให้ เ ป็ น ผู้ มี ความรู้ ความสามารถ ที่เ หมาะสมในการบริ ห ารงานโครงการ
ชลประทาน
2. ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้งานในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนา
แนวพระราชดาริศาสตร์พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในงานชลประทาน
3. ให้ เป็ น ผู้ที่มีมุมมอง และวิสั ยทัศน์ กว้างไกลทั้งในระดับชาติ ระดับสั งคม และระดับโครงการเพื่ อ
สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ให้เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานและมีภาวะของผู้นาการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0
ที่สอดคล้องกับนโยบายที่กรมชลประทานกาหนดให้เป็นหลักสูตรที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมและเพิ่มขีดสมรรถนะในการดารงตาแหน่ง
หัวข้อการฝึกอบรม
แบ่ งออกเป็ นเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ อานวยการโครงการจะต้องเรียนรู้เพื่อนาไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งของสานักงาน ก.พ. จานวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๕ หมวดหลัก คือ
1. หมวดวิชาด้านวิศวกรรม แผนงานและโครงการ
2. หมวดวิชาด้านบริหารงานโครงการ

3. หมวดวิชาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
4. หมวดวิชาด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
5. หมวดวิชาด้านการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด
คุณสมบัตผิ ้เู ข้ารับการฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เป็นผู้ดารงตาแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส หรือ นายช่างโยธาอาวุโส โดยมีระยะเวลารวมในการ
ดารงตาแหน่งระดับอาวุโสไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 หรือ
2. เป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษทุกสายงาน และปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้อานวยการส่วน
หรือ เทียบเท่าต่ากว่าสานัก/กอง 1 ระดับ หรือ
3. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ โดยมี
ระยะเวลารวมในการดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2562 หรือ
4. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ ที่ผ่านการ
ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ โดยมีระยะเวลารวมในการดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่ากว่าสานัก/กอง 2 ระดับ
ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 (เฉพาะผู้เคยดารงตาแหน่งระดับ 7 เดิม ก่อน 11
ธ.ค. 51) หรือ
5. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการ โดยมีระยะเวลารวม
ในการดารงตาแหน่ง วศ. / จน. / หัวหน้าฝ่ายต่ากว่าสานัก/กอง 2 ระดับ ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2562 (เฉพาะผู้เคยดารงตาแหน่งระดับ 7 เดิม ก่อน 11 ธ.ค. 51)
6. มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี
7. กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา
(อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.จะนะ อ.นาทวี) สามารถนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งทวีคูณ ตามประกาศ อ.ก.พ. กรม
ชลประทาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
9. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการกาหนด
วิธีการคัดเลือก และ จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนร่วมกับคะแนนคุณสมบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
1.1 คะแนนสอบคัดเลือก จานวน 70 คะแนน
- สอบข้ อเขี ย นวั ด ความรู้ ความสามารถในเชิ ง เทคนิ ค และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องกั บการบริ ห าร
จัดการน้าชลประทาน การบริหารโครงการชลประทาน พัสดุ การเงิน การบริหารงานบุคคล กฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 100 ข้อ
1.2 คะแนนคุณสมบัติ จานวน 30 คะแนน
=

ระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
x 30
ระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของรายที่มากที่สุด

๒

การคานวณระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด มีรายละเอียดดังนี้
(1) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 1 ให้นาระยะเวลาการดารงตาแหน่งระดับอาวุโสมาแล้วทั้งหมด
มาลบด้วยการดารงตาแหน่งระดับอาวุโสไม่น้อยกว่า ๔ ปี เช่น ดารงตาแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโสมาแล้ว
ทั้งหมด จานวน 6 ปี จะมีระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด เท่ากับ 6 ปี ลบด้วย ๔ ปี
เท่ากับ 2 ปี (การนับจานวนปี ถ้ามีจานวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)
(2) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 2 จะมีระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
เท่ากับระยะเวลาตั้งแต่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการส่วน หรือ เทียบเท่าต่ากว่าสานัก/กอง 1 ระดั บ (การนับจานวน
ปี ถ้ามีจานวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)
(3) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 3 ให้นาระยะเวลาการดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษมา
มาแล้ ว ทั้งหมดลบด้ว ยการดารงตาแหน่ งระดับช านาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 2 ปี เช่น ดารงตาแหน่งวิศวกร
ชลประทานชานาญการพิเศษมาแล้วทั้งหมด จานวน 5 ปี จะมีระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่
กาหนด เท่ากับ 5 ปี ลบด้วย 2 ปี เท่ากับ 3 ปี (การนับจานวนปี ถ้ามีจานวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น
1 ปี)
(4) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 4 และข้อที่ 5 ให้นาระยะเวลาการดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
ต่ากว่าสานัก/กอง 2 ระดับ มาแล้วทั้งหมดมาลบด้วยการดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่ากว่าสานัก/กอง 2 ระดับ
ไม่น้อยกว่า 4 ปี เช่น ดารงตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายต่ากว่าสานัก/กอง 2 ระดับ มาแล้วทั้งหมด จานวน 7 ปี จะมี
ระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด เท่ากับ 7 ปี ลบด้วย 4 ปี เท่ากับ 3 ปี (การนับจานวนปี
ถ้ามีจานวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)
2. คัดเลือกจากข้าราชการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาดีเด่นระดับประเทศ โดย
เรียงลาดับตามปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) โดยเรียงลาดับตามรุ่น ที่มีคุณสมบัติ
ครบตามที่โครงการกาหนด สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมโดยไม่ต้องทดสอบ จานวนรุ่นละไม่เกิน 4 คน
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นรุ่นละ 40 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม
จานวน 1 รุ่น ระยะเวลา 23 วันทาการ ฝึกอบรม 1 สัปดาห์ เว้น 2 สัปดาห์
ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เทคนิคการฝึกอบรม
บรรยาย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระดมสมองและศึกษาดูงาน
สถานทีจ่ ัดฝึกอบรม
สถานที่เอกชน และสถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
การประเมินผลการฝึกอบรม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้
๑. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ากว่าจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายโครงการที่
กาหนดไว้
๒. ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ Placement Test โดยสถาบันเกษตราธิการ สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๓

3. ประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม (Pre test – Post test)
4. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
5. ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรมเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
6. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรมได้แก่ความเหมาะสมของหัวข้อวิชา ความเหมาะสม
ของวิทยากร ความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
7. ติดตามผลการฝึกอบรมภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ๓ – ๖ เดือน ดังนี้
7.๑ ติดตามผลการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
7.๒ ติดตามประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลงาน หรือ
บริการของหน่วยงาน
การรับรองผลการฝึกอบรม
๑. ผู้ผ่านการทดสอบเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม
๒. ผู้จัดจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมและคะแนนเพื่อลงทะเบียนประวัติ
วิทยากร
วิ ท ยากรจากภายในกรมชลประทาน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ฉพาะสาขาจากหน่ ว ยงานภายนอก และ
ภาคเอกชน
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดฝึกอบรมได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิทยากร เจ้าหน้าที่) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ระหว่างการฝึกอบรม/ตามระเบียบ
ต้องพักคู่) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจัดทาเอกสาร) ใช้งบประมาณของสถาบัน
พัฒนาการชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
สาหรับค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก (ก่อนและหลังการฝึกอบรม) ค่า
พาหนะ ใช้งบประมาณจากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
1. คณะกรรมการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม
องค์ประกอบ
ที่ปรึกษา
1. นายวสันต์ บุญเกิด
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
2. นายชลิต ดารงศักดิ์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
3. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
4. อธิบดีกรมชลประทาน
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
1. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน
ประธานกรรมการ
๔

2.
3.
4.
5.
6.
7.

รองอธิบดีฝ่ายบารุงรักษา กรมชลประทาน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบารุงรักษา)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

8. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน
2. นายสาธิต มณีผาย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน
3. อธิบดีกรมชลประทาน
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการ
1. รองอธิบดีฝ่ายบารุงรักษา
2. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ผู้อานวยการสานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
4. ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการ
5. ผู้อานวยการสานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
6. ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา
7. ผู้อานวยการสานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
8. ผู้อานวยการสานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
9.- 25. ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 1 - 17
26 ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
27. ผู้อานวยการกองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
28. ผู้อานวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
29. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
30. ผู้อานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
3. คณะกรรมการประจาหลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ปรึกษา
1. นายวสันต์ บุญเกิด
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
๕

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษา

2. นายชลิต ดารงศักดิ์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
3. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
คณะกรรมการ
1. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
2. ผู้อานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ผู้อานวยการส่วนสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
4. ผู้อานวยการส่วนจัดการด้านกายภาพและทดสอบมาตรฐาน
ด้านชลประทานและน้า สถาบันพัฒนาการชลประทาน
5. ผู้อานวยการส่วนวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการชลประทาน
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
6. หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
7. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาการชลประทาน
8. นางสาวชุติมา รังสิเสนา ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
9. ผู้อานวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การชลประทาน สถาบันพัฒนาการชลประทาน
10. นายปรเมนทร์ ขะพินิจ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการชลประทาน
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
11. นางสาวภรัณยา จรูญธนกิจการ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
12. นางสาวธมนต์วรรณ เฉลิมสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๔. ติดต่อสอบถาม
1. นางสาวธมนต์วรรณ เฉลิมสัตย์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.
0 2583 4193-4
2. นายปรเมนทร์ ขะพินิจ ตาแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรม
ชลประทาน ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0 2584 0378-9 ต่อ 133
----------------------------------------------------------------

๖

