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คู3มอื การปฏิบัติงาน (Work Manual)
การบริหารโครงการฝกอบรม
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อเป'นหลักฐานแสดงวิธีการบริหารโครงการฝกอบรมที่สามารถถายทอดให.กับผู.เข.ามาปฏิบัติงานใหม
พัฒนาให.การทํางานเป'นมืออาชีพและใช.ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร
ให.กับบุคคลภายนอก ผู.ใช.บริหาร ให.สามารถเข.าใจและใช.ประโยชน4จากกระบวนการที่มีอยู เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับ
ความต.องการ
1.2 เพื่อใช.เป'นเครื่องมือในการบริหารการฝกอบรมในการสร.างหลักสูตรการฝกอบรม การเขียนโครงการ
ฝกอบรม และการดําเนินการฝกอบรม ให.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป'นไปตามหลักเกณฑ4การประกันคุณภาพ
การฝกอบรมและการประเมินประสิทธิผลความคุ.มคาของการฝกอบรม

2. ขอบเขต
คูมื อ การบริ หารโครงการฝกอบรม สํา หรั บผู.ดํา เนินการจั ดโครงการฝกอบรมให.กั บ ข. าราชการ/ลูก จ. าง/
พนักงานราชการของกรมชลประทาน ประกอบด.วยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
2.1 การนําผลการวิเคราะห4ความต.องการและความจําเป'นในการฝกอบรมมากําหนดเป'นหลักสูตร
2.2 การกําหนดขอบเขต/คําอธิบายของหลักสูตร
2.3 การเขียนโครงการฝกอบรม
2.4 การดําเนินการฝกอบรม

3. คําจํากัดความ
3.1 การฝกอบรม (Training) หมายถึ ง การะบวนการที่ จ ะทํ า ให. ผู. เ ข. า รั บ การอบรมเกิ ด ความรู.
(Knowledge) ความเข.าใจ (Understand) ความชํานาญ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง (สมชาติ กิ จ ยรรยง และรศ.ดร.อรจรี ย4 ณ ตะกั่ วทุ ง เทคนิ ค การจั ด ฝกอบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลาการอยางมี
ประสิทธิภาพ หน.า 15,2552)
3.2 การหาความต'องการและความจําเป*นในการฝกอบรม หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “Training Need”
หรื อ “TN” หมายถึ ง การค. นหาสถาวะที่ มี ปYญหาเกี่ ยวกั บงานหรื อบุ ค คลในองค4ก าร ซึ่ งสามารถแก. ไขได.ด.วยการ
ฝกอบรม เพื่อจะชวยทําให.หนวยงานหรือองค4การสามารถดําเนินงานไปสูเป[าหมายได.ดี (การประเมินความจําเป'นของ
การฝกอบรมเบื้องต.น สํานักงาน ก.พ. หน.า 68)
3.3 การสร'างหลักสูตรฝกอบรม (Training Curriculum) หมายถึง การนําเอาความต.องการและจําเป'น
ในการฝกอบรมซึ่งมีอยูชัดเจนแล.ววา มีปYญหาใดบ.างที่จะสามารถแก.ไขได.ด.วยการฝกอบรมกลุมเป'นหมายเป'นใคร
และพฤติก รรมที่ ต.องการจะเปลี่ ยนแปลงเป'นด. านใดมาวิเ คราะห4เพื่ อกํ า หนดเป' นหลั ก สูตร โดยอาจประกอบด. วย
วัตถุประสงค4ของหลักสูตรฝกอบรม หมวดวิชา หัวข.อวิชา วัตถุประสงค4ของแตละหัวข.อวิชา เนื้อหาสาระหรือแนวการ
อบรม เทคนิคหรือวิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงลําดับหัวข.อวิชาที่ควรจะเป'น ตลอดจนการกําหนดลักษณะของ
วิทยากร ทั้งนี้ เพื่อจะทําให.ผู.เข.าอบรมได.เกิดการเรียนรู.อยางมีขั้นตอน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนทําให.สิ่ง
คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ที่เป'นปYญหาได.รับการแก.ไขลุลวงไปได.หรืออาจทําให.ผู.เข.ารับการอบรมทํางานที่ได.รับมอบหมายได.อยางมีประสิทธิภาพ
และมีแรงจูงใจในการทํางานให.บรรลุผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น
3.4 หัวข'อวิชา หมายถึง เนื้อหาสาระของเรื่องที่ต.องการจะให.ผู.เข.ารับการอบรมเกิดความรู. ความเข.าใจ
ทัศนคติ และความชํานาญ การกําหนดหัวข.อวาจึงหมายถึง การระบุวาภารกิจหรือหน.าที่ที่เป'นความจําเป'นในการ
ฝกอบรมนั้นควรจะนําวิชาอะไรบ.างมาชวยแก.ไขปYญหาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3.5 วัตถุประสงคของหัวข'อวิชา หมายถึง ข.อความที่ระบุวา ในวิชาที่ทําการฝกอบรมนั้นต.องการให.ผู.เข.า
อบรมเกิดการเรียนรู.หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะอยางไร ภายหลังการฝกอบรมในวิชานั้นแล.ว
3.6 แนวการอบรม หมายถึง สิ่งที่ระบุวา ภายในหัวข.อวิชานั้นประกอบด.วย เนื้อหาอะไรบ.างไมวาจะเป'น
ทฤษฏี แนวคิด หลักการหรือแนวปฏิบัติใดก็ตามที่จะทําให.ผู.เข.าอบรมเกิดความรู. ความเข.าใจ ทัศนคติ หรือความ
ชํานาญตรงตามวัตถุประสงค4ของหัวข.อวิชา
3.7 เทคนิคการฝกอบรม หมายถึง วิธีการถายทอดความรู. ทักษะ และทัศนคติ เพื่อให.ผู.เข.ารับการฝกอบรม
ได.เรียนรู.มากที่สุดในเวลาจํากัด
3.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หมายถึง การประชุมรวมกันเป'นกลุมๆ เป'นระยะเวลานาน
หลายวัน โดยเน.นการรวมกันทํางานเพื่อฝกการแก.ปYญหาโดยผู.เข.าประชุมทุกคนจะต.องมีสวนรวมลงมือปฏิบัติ
3.9 การสัมมนา (Seminar) หมายถึง การประชุมของผู.ที่ปฏิบัติงานอยางเดียวกันหรือคล.ายกันแล.วพบ
ปYญหาที่เหมือนกันๆ เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบัติในการแก.ปYญหา
3.10 การออกแบบโครงการฝกอบรม (Training Project) หมายถึง การวางแผนวาฝกอบรมอะไรบ.าง
เมื่อไร และให.ใครนั้น จะต.อ งเขีย นโครงการอยางละเอีย ดเพื่อ เป'นแนวทางในการปฏิบัติ ปกติจะทําโครงการไว.
ลวงหน.า 1 ปi ถึง 3 ปi โดยใช.หลักสูตรที่เตรียมไว.แล.ว (รศ. สมคิด บางโพ. เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม หน.า
21,2542)
3.11 การกําหนดโครงการฝกอบรม หมายถึง การวางแผนการดําเนินการฝกอบรมอยางเป'นขั้นตอนด.วยการ
เขียนออกมาเป'นลายลักษณ4อักษร ที่เรียกวา “โครงการฝกอบรม” เป'นการระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข.องทั้งหมด ตั้งแต
ผลความเป'นมาหรือความจําเป'นในการฝกอบรม หลักสูตร หัวข.อวิชาตางๆ วิทยากรคุณสมบัติของผู.ที่จะเช.ารับการ
ฝกอบรม วัน เวลา สถานที่อบรม ประมาณการ คาใช.จาย ตลอดจนรายละเอียดด.านการบริหารและธุรการตางๆ ของ
การฝกอบรม ทั้งนี้ เนื่องจากการฝกอบรมเป'นกิจกรรมที่มีผู.ที่เกี่ยวข.องหลายฝjาย นับตั้งแตผู.ที่จะเข.ารับการฝกอบรม
ผู.บังคับบัญชา ในหนวยงานต.นสังกัดของผู.เข.ารับการฝกอบรม วิทยากร และที่สําคัญคือ ผู.บริหารซึ่งมีอํานาจอนุมัติ
โครงการและคาใช.จาย จําเป'นจะต.องเข.าใจถึงรายละเอียดตางๆ ของการฝกอบรม โดยใช.โครงการฝกอบรมที่เขียนขึ้น
เป'นสื่อนั้นเอง
3.12 การประเมินผลการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรม คือ ความพยายามที่จะวัดวาการดําเนินการ
ฝกอบรมนั้นได.บรรลุถึงวัตถุประสงค4ที่ตั้งไว.อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงใด โดยอาศัยวิธีการอยางเป'น
ระบบเพื่อที่จะประเมินคุณคาหรือตีราคาการฝกอบรมที่ได.กระทําไปโดยการพิจารณาจากปฏิกิริยาของผู.เข.ารับการ
ฝกอบรมที่มีตอโครงการฝกอบรม และจากการเรียนรู. การปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในการทํางาน อันเกิด
จากผลการฝกอบรมของผู.ผานการฝกอบรม และเป'นการวัดวาการดําเนินการฝกอบรมนั้นมีข.อดีหรืออุปสรรคปYญหาที่
ต.องพัฒนาหรือปรับปรุงแก.ไขหรือไม อยางไร
3.13 การติดตามประเมินผลการฝกอบรม คือ การะบวนการพิจารณาตรวจสอบผลการดําเนินการฝกอบรม
อยางเป'นระบบและถูก ต.อ ง โดยผลจากการติ ดตามผลโครงการฝกอบรมจะชวยให. ทราบผลสั มฤทธิ์ของโครงการ
คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ฝกอบรมวาผู.เข.ารับการฝกอบรมสามารถนําความรู.และทักษะที่ได.รับจากการฝกอบรมไปประยุกต4ใช.ในการปฏิบัติงาน
ได.หรือไม มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานไปในทิศทางใดเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค4ของโครงการ
ฝกอบรมที่กําหนดไว. สามารถใช.เป'นแนวทางในการแก.ไขปรับปรุงโครงการฝกอบรมให.เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
เป'นประโยชน4ตอการปฏิบัติงานของผู.เข.ารับการฝกอบรมอีกทั้งเป'นข.อมูลประกอบการตัดสินใจของผู.บริหาร และ
หนวยงานที่เกี่ยวข.องในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตอไป (คูมือหลักเกณฑ4การประกันคุณภาพ และการ
ประเมินประสิทธิผลความคุ.มคาของการฝกอบรม, กันยายน พ.ศ.2552)
3.14 การดําเนินการฝกอบรม หมายถึง การนําโครงการที่ได.รับอนุมัติแล.วมาดําเนินการฝกอบรมซึ่งจะต.อง
บริหารโครงการเป'น 3 ระยะ คือ
* ระยะเตรียมการ คือ การเตรียมการกอนการฝกอบรม
* ระยะฝกอบรม คือ ตั้งแตวันแรกของการฝกอบรมจนถึงวันสิ้นสุดการฝกอบรม
* ระยะหลังการฝกอบรม ตั้งแตวันสิ้นสุดการฝกอบรม
3.14.1 การดําเนินงานก3อนการฝกอบรม หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนในการดําเนินงานฝกอบรม
กอนถึงกําหนดวันเปlดโครงการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพร.อมในด.านตางๆ ทุกเรื่องเพื่อจะได.ทราบถึงปYญหาอุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ้นกอนการดําเนินการจริง สามารถหาทางแก.ไขและป[องกันได.
3.14.2 การดํ าเนิ น งานหลังการฝกอบรม หมายถึ ง ชวงหลั งจากจบการฝกอบรมหรือเสร็จสิ้ นการ
ฝกอบรมแล.ว
3.15 ค3าใช'จ3ายในการฝกอบรม หมายถึง คาใช.จายที่สวนราชการเสนอขอตั้งงบประมาณเป'นรายจายที่จาย
ในลักษณะคาใช.สอยในงบดําเนินงาน หรือที่รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหนวยงานในกํากับของรัฐ
องค4 ก ารมหาชน องค4 ก รปกครองสวนท. อ งถิ่ น นิ ติ บุค คล เอกชนหรื อ กิ จ กรรมที่ มีลัก ษณะเดี ยวกั นทั้ ง ภายในและ
ภายนอกหนวยงาน ซึ่งดําเนินงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.16 ผู'จัดการฝกอบรม หมายถึง ผู.ที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดฝกอบรม ได.แก คณะกรรมการหรือ
ทีมงานการบริหารการฝกอบรม หัวหน.าโครงการฝกอบรม ผู.ดําเนินการจัดการฝกอบรมรวมทั้งผู.ประสานงานโครงการ
ฝกอบรม ผู.ดําเนินการประเมินผลการฝกอบรม และผู.ดําเนินการติดตามผลการฝกอบรม

4. หน'าที่ความรับผิดชอบ
4.1 อธิบดี/รองอธิบดีที่ได'รับมอบหมาย รับทราบและพิจารณาอนุมัติโครงการฝกอบรม
4.2 ผู'อํานวยการสํานัก/ผู'อํานวยการกอง พิจารณากลั่นกรองโครงการฝกอบรมให.คําปรึกษาแนะนําและ
สนับสนุนทรัพยากรที่จําเป'นในการจัดการฝกอบรม เพื่อนําเสนอผู.มีอํานาจอนุมัติโครงการ
4.3 ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองและเป'นที่ปรึกษาโครงการ
ฝกอบรม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการ ผานผู.อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
4.4 คณะกรรมการบริหารโครงการฝกอบรม เป'นที่ปรึกษา และให.ข.อเสนอแนะโครงการฝกอบรมตลอดจน
ติดตามประเมินผลการดําเนินการในกระบวนการตางๆ แตละขั้นตอนให.เป'นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่กําหนดไว.
เพื่อให.เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโครงการฝกอบรม
4.5 หั วหน' าโครงการ กํ ากั บ ดู แล และควบคุ มการดํ าเนิ นการฝกอบรมให. บรรลุ ผลตามเป[ าหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแตการกําหนดขอบเขตในการศึกษาและวิเคราะห4งานและปYญหาตางๆ ประสานงาน รวบรม ตรวจสอบ
ข.อมูลเกี่ยวกับความต.องการหรือความจําเป'นในการฝกอบรม เพื่อกําหนดหลักสูตรและโครงการฝกอบรมให.สอดคล.องกับ
คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ความจําเป'นในการฝกอบรมและแผนยุทธศาสตร4การพัฒนาข.าราชการของกรมชลประทาน กําหนดวัตถุประสงค4โครงการ
ฝกอบรม และกํ าหนดวิ ธีการประเมิ นผลและติ ดตามผลโครงการฝกอบรม ขออนุ มั ติโครงการฝกอบรมจากผู. บริ หาร
ระดับสูงและควบคุมคาใช.จาย วางแผนดําเนินงานฝกอบรม จัดทําแผนดําเนินงานในขั้นรายละเอียด และขออนุมัติแผน
ดําเนินการ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจ.าหน.าที่ดําเนินการฝกอบรม รวมทั้งดําเนินตามแผนงานทั้งในด.านธุรการและประสานงาน
ตลอดจนดานวิชาการที่เกี่ยวข.องในขั้นเตรียมงานจนถึงเริ่มต.นการฝกอบรม บริหารโครงการระหวางดําเนินการฝกอบรม
ควบคุมการจัดทํารายงานผลการฝกอบรมเสนอผู.บังคับบัญชาตามลําดับ และควบคุมการติดตามผลภายหลังการฝกอบรม
4.6 ผู'ดําเนินการจัดการฝกอบรม ศึกษาข.อมูลเกี่ยวกับความต.องการหรือความจําเป'นในการฝกอบรม วิเคราะห4
กําหนดโปรแกรมการฝกอบรม จัดทําหลักสูตรฝกอบรม เนื้อหา เทคนิคการฝกอบรมการดําเนินกิจกรรมโครงการฝกอบรม
การประเมินผลโครงการและดําเนินการติดตามโครงการ วิเคราะห4ข.อมูลและสรุป จัดทํารายงานและเสนอรายงานผลการ
ประเมินผลและติดตามผลโครงการฝกอบรม

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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กระบวนการจัดโครงการฝกอบรม
กระบวนการจัดโครงการฝกอบรมในคูมือฉบับนี้ มีกระบวนการยอยที่สําคัญ ดังนี้
1. กระบวนการสร.างหลักสูตรฝกอบรม
2. กระบวนการเขียนโครงการฝกอบรม
3. กระบวนการดําเนินการฝกอบรม
ซึ่งในคูมือฉบับนี้แสดง ขอบเขต Work Flow กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ
ติดตามประเมินผล เอกสารภาคผนวกของแตละกระบวนการยอย จําแนกตามลําดับดังนี้

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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1. กระบวนการสร'างหลักสูตรการฝกอบรม

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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กระบวนการสร'างหลักสูตรการฝกอบรม
1. ขอบเขต
กระบวนการสร.างหลักสูตรการฝกอบรม ประกอบด.วยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
2.1 การนําผลการวิเคราะห4ความต.องการและความจําเป'นในการฝกอบรม มากําหนดเป'นหลักสูตร
2.2 การกําหนดขอบเขต/คําอธิบาของหลักสูตร
2.3 การกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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2. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการสร.างหลักสูตรการฝกอบรม
ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

1.

ก
! "
# ก $
"% &' (
ก )*ก "
"ก
ก

30 วัน

ผลการวิเคราะห4จะต.องมีความนาเชื่อถือ
หัวหน.าโครงการต.องดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษา ผลการวิเคราะห4ความต.องการและ
ความจําเป'นในการฝกอบรม
2. วิเคราะห4ผลการศึกษาความต.องการและ
ความจําเป'นในการฝกอบรม
3. กําหนดหลักสูตร

5 วัน

หัวหน.าโครงการจะต.องดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค4
เชิงพฤติกรรมของหลักสูตร
2. กําหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา

2.

ก

/
ก

รายละเอียดงาน

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

1. ขอบเขตของหลักสูตรมีความครอบคลุม
2. คําอธิบายหลักสูตรต.องกระชับ
และชัดเจน

ผู'รับผิดชอบ
หัวหน.าโครงการ

หัวหน.าโครงการ

8

ลําดับ

3.

ผังกระบวนการ

กําหนดรายละเอียด
ของหลักสูตร

ระยะเวลา

2 วัน

รายละเอียดงาน

หัวหน.าโครงการต.องดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดหัวข.อวิชา
2. กําหนดวัตถุประสงค4เชิงพฤติกรรมของ
หัวข.อวิชา
3. แนวการฝกอบรม
4. เทคนิคการฝกอบรม
5. ระยะเวลา
6. ออกแบบการประเมินผลหลักสูตร/
หัวข.อวิชา

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู'รับผิดชอบ

รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุม หัวหน.าโครงการ
ตามเกณฑ4มาตรฐาน และปรับให.เหมาะสม
กับสถานการณ4
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2. กระบวนการการเขียนโครงการฝกอบรม

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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กระบวนการการเขียนโครงการฝกอบรม
1. ขอบเขต
กระบวนการเขียนโครงการฝกอบรม ประกอบด.วยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1.1 การกําหนดหลักการและเหตุผล
1.2 การกําหนดวัตถุประสงค4ของโครงการ
1.3 การกําหนดรายละเอียดโครงการ
1.4 การกําหนดคาใช.จายในการฝกอบรม

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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2. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการเขียนโครงการฝกอบรม
ลําดับ
1.

2.

ผังกระบวนการ
กําหนดหลักการ
และเหตุผล

กําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู'รับผิดชอบ

5 วัน

หัวหน.าโครงการ จะต.องศึกษาผลการ
วิเคราะห4ความต.องการและความจําเป'น
ในการฝกอบรมของหลักสูตรและระบุ
เหตุผลความจําเป'น

หลักการและเหตุผลมีความสอดคล.อง
กับความจําเป'นและความต.องการใน
การฝกอบรม

หัวหน.าโครงการ

2 วัน

หัวหน.าโครงการ จะต.องกําหนด
เป[าหมาย/จุดมุงหมายที่ต.องการให.
บรรลุผลตามที่อ.างไว.ในหลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค4ของโครงการต.องระบุเชิง
พฤติกรรม ชัดเจน วัดและประเมินผล
ได.

หัวหน.าโครงการ

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ลําดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู'รับผิดชอบ

3.

กําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการ

1 วัน

หัวหน.าโครงการ กําหนดรายละเอียด
ของโครงการในประเด็นตางๆ
ประกอบด.วย
- หัวข.อวิชาและกิจกรรม
- ประโยชน4ที่คาดวาจะได.รับ คุณสมบัติ
ของผู.รับการฝกอบรม
- จํานวนผู.รับการฝกอบรม
- ระยะเวลา
- สถานที่ในการจัดฝกอบรม
- เทคนิคการฝกอบรม
- วิทยากรในการฝกอบรม
- การประเมินและติดตามผลการ
ฝกอบรม
- เกณฑ4ชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
- ที่ปรึกษาโครงการ
- ผู.รับผิดชอบและประสานงาน
- สถานที่ติดตอ

1. รายละเอียดของโครงการต.องมี
ความครบถ.วน และสอดคล.องกับ
วัตถุประสงค4ของโครงการ
2. กิจกรรมมีความสอดคล.องสัมพันธ4
กัน

หัวหน.าโครงการ

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ลําดับ

ผังกระบวนการ

4
ก
ก

ก

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน

หัวหน.าโครงการ จะต.องระบุถึงคาใช.จาย
ในการดําเนินงานฝกอบรม เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาที่พัก คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเอกสาร ฯลฯ

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู'รับผิดชอบ

หัวหน.าโครงการ
อัตราคาใช.จายที่ระบุต.องเป'นไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
รายละเอียดตามคูมือการปฏิบัติงานการ
ดําเนินการด.านคาใช.จายในการ
ฝกอบรม
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3. กระบวนการดําเนินการฝกอบรม

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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กระบวนการดําเนินการฝกอบรม
1. ขอบเขต
1. การดําเนินการกอนการฝกอบรม
- หัว หน.า โครงการฝกอบรม และทีม งาน ขออนุมัติจัด การอบรม วางแผนการปฏิบัติง านโครงการ
ควบคุมการดําเนินการ ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวข.อ จัดเตรียมทรัพยากรในการดําเนินการ
2. การดําเนินการระหวางการฝกอบรม
- หัว หน.า โครงการฝกอบรม และทีม งาน ควบคุม ดูแ ลและปฏิบัติใ ห.เ ป'น ไปตามแผน แก.ไ ขปYญ หาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหน.า อํา นวยความสะดวกให.แ กผู.เข.า รับ การอบรม วิท ยากร ประธานในพิธีเปlด ประสานงานด.า น
โสตทัศ นูป กรณ4 และสถานที่จัดการฝกอบรม ที่พัก อาหารวางและเครื่อ งดื่ม อาหารกลางวัน-เย็น ดํา เนินการ
ด.านคาใช.จายในการฝกอบรม จัดให.มีการทดสอบ ประเมิน และประเมินผล จัดเตรียมเอกสารและอุป กรณ4ก าร
ฝกอบรมสําหรับการฝกอบรมในแตละวัน
3. การดําเนินการหลังการฝกอบรม
- หัวหน.าโครงการฝกอบรม และทีมงาน รวบรวมหลักฐานเอกสาร ผลการลงทะเบียนเข.ารับการอบรม
การทดสอบและการประเมินผลโครงการ และเอกสารหลักฐานด.านการเงิน สื่อ การเรียนรู. เชน วีดีโ อ เทป เสียง
ภาพถาย สื่อการนําเสนอของวิทยากร และตรวจสอบความครบถ.วน ถูกต.องของเอกสาร และจัดทํา เอกสารสรุป
รวบรวมสงให.ผู.เกี่ยวข.อง

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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2. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการดําเนินการฝกอบรม
ลําดับ
1.

ผังกระบวนการ
ดําเนินการ
กอนการฝกอบรม

การเขียนโครงการ
-". ,"
เสนอกรม
ขออนุมัติ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู'รับผิดชอบ

30 วัน

1. ขออนุมัติโครงการ
2. วางแผนปฏิบัติการ
3. ประสานงานกับหนวยงาน/บุคคลที่
เกี่ยวข.อง
4. เตรียมความพร.อมในการดําเนินการ
ฝกอบรม

การวางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงาน
การเตรียมความพร.อม ต.องดําเนินการให.เสร็จ
สิ้นกอนการจัดฝกอบรม ไมน.อยกวา 30 วัน
หลังจากโครงการได.รับการอนุมัติ

หัวหน.าโครงการ
ฝกอบรม
ผู.ดําเนินโครงการ
ฝกอบรม

$ก#& &,

,"

วางแผน/ประสานงาน
เตรียมความพร.อม

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ผังกระบวนการ

ระยะเวลา รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู.รับผิดชอบ

ลําดับ

2.

ดําเนินการ
ระหวางการฝกอบรม

เป'นไป
ตาม
ระยะเวลา
ของ
โครงการ

1. ตรวจสอบแผนการดําเนินการ
ฝกอบรม
2. ดําเนินการและกํากับ ติดตามการ
ฝกอบรมตามแผนการฝกอบรม

1. การดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมเป'นไป
ตามแผนไมน.อยกวาร.อยละ 80
2. ปYญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ฝกอบรม ได.รับการแก.ไขไมให.สงผลกระทบ
ตอผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรม

หัวหน.าโครงการ
ฝกอบรม
ผู.ดําเนินโครงการ
ฝกอบรม

3.

ดําเนินการหลังการ
ฝกอบรม

ไมเกิน
วันที่
ที่ระบุไว.
ในสัญญา
การยืมเงิน
ทดรอง
ราชการ

1. รวบรวมหลักฐาน เอกสาร ที่สําคัญ
ด.านการเงิน และการประเมินผลการ
ฝกอบรม/โครงการ
2. จัดทําสรุปผลด.านการเงิน
3. รวบรวมแบบประเมินผล ให.
ผู.รับผิดชอบดําเนินการวิเคราะห4ผลและ
จัดทํารายงานการประเมินผลโครงการ
ตอไป

1. หลักฐาน/เอกสาร ต.องครบถ.วน ถูกต.อง
และสามารถตรวจสอบได.
2. รายงานมีองค4ประกอบที่สมบูรณ4 เนื้อหา
ครบถ.วย ถูกต.อง
3. เก็บรวบรวมข.อมูลไมต่ําวาร.อยละ 80 ของ
ผู.เข.ารับการฝกอบรม

หัวหน.าโครงการ
ฝกอบรม
ผู.ดําเนินโครงการ
ฝกอบรม

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ภาคผนวก

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ตัวอย6างการเขียนขออนุมัติ
บันทึกขอความ
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาการชลประทาน โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๐๓๗๘ ๙
สวนราชการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…………………..…………
/ 2556
ธันวาคม 2556
ที่ …………………………………………………………………………………………………………………………………….………
วันที่ …………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
ขออนุ มั ติ จั ดโครงการสั ม มนาและฝ0 ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ การ การพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ ห ารจั ด การ
เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..

โครงการส6งน้ําและบํารุงรักษา โครงการชลประทาน และฝ9ายส6งน้ําและบํารุงรักษา ประจําป:งบประมาณ
พ.ศ.2557

เรียน รธว. ผ6าน ที่ปรึกษาผูBทรงคุณวุฒิฯ (นายวสันตE บุญเกิด), ผส.วพ. และ ผส.สช.
ดBวย กรมชลประทานจะมีการจัดการประเมินคุณภาพฝ9ายส6งน้ําและบํารุงรักษาดีเด6น ในทุกๆ
ป:งบประมาณ สํานักส6งเสริมการมีส6วนร6วมของประชาชนกับกลุ6มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา สํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา จึงไดBมอบหมายใหBสถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ
สั มมนาและฝ0 กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ การพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ ห ารจั ด การโครงการส6 งน้ํ า และบํ า รุ งรั กษา
โครงการชลประทาน และฝ9ายส6งน้ําและบํารุงรักษา ป:งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคEเพื่อชี้แจง
แนวทาง รูปแบบ และเกณฑEการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการฝ9ายส6งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งไดBปรับปรุง
ใหม6 พรBอมทั้งอบรมดBานเทคนิค การจัดการขBอมูลที่เกี่ยวขBองเพื่อใหBผูBปฏิบัติงานดBานจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา
ในพื้นที่สํานักชลประทานต6างๆ ไดBมีรูปแบบการดําเนินงานใหBเปOนไปในแนวทางเดียวกัน
ทั้งนี้ โครงการสัมมนาและฝ0กอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล6าว แบ6งออกเปOน 2 โครงการย6อย โดย
กําหนดการในการจัดฝ0กอบรมเชิงปฏิบัติการ แต6ละโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการฝ0 ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ทํ า เอกสารการประเมิ น ฝ9 า ยส6 ง น้ํ า และ
บํารุงรักษา จํานวน 1 รุ6น รุ6นละ 8 วันทําการ โดยกําหนดจัดระหว6างวันที่ 19 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2557
2. โครงการฝ0 ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หั ว หนB า ฝ9 า ยส6 ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาระดั บ สํ า นั ก
ชลประทาน จํานวน 1 รุ6น รุ6นละ 3 วันทําการ โดยกําหนดจัดระหว6างวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ. 2557
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติในหลักการ ดังต6อไปนี้
1. ใหBสถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาและฝ0กอบรม
เชิงปฏิบัติการ ตามระยะเวลาดังกล6าวขBางตBน ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรม
ชลประทาน และสถานที่เอกชนตามความเหมาะสม
2. ค6 าใชBจ6 า ยในการดํ าเนิน การฝ0กอบรม ใชB งบประมาณตามแผนงานพั ฒ นาศักยภาพ
บุคลากรและเครือข6าย ในส6วนของค6าใชBจ6ายในการปรับปรุงระบบการจัดน้ําและพัฒนาองคEกรผูBใชBน้ํา ซึ่งสํานัก
ส6งเสริมการมีส6วนร6วมของประชาชนโอนมายังสถาบันพัฒนาการชลประทาน จํานวน 325,940 บาท ( สาม
แสนสองหมื่นหBาพันเกBารBอยสี่สิบบาทถBวน )
2.1 โครงการฝ0กอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําเอกสารการประเมินฝ9ายส6งน้ําและ
บํารุงรักษา จํานวน 1 รุ6น รุ6นละ 8 วันทําการ โดยกําหนดจัดระหว6างวันที่ 19 - 28 มีน าคม พ.ศ. 2557
จํานวน 245,000 บาท ( สองแสนสี่หมื่นหBาพันบาทถBวน )

/3. ค6าอาหาร...
คูมือการปฏิบตั ิงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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1. ค6าสมนาคุณวิทยากร (600 บาท x 66 ชั่วโมง)
39,600
บาท
2. ค6าอาหารว6างและเครื่องดื่ม
- ผูBเขBาอบรม (60 คน x 16 มื้อ x 35 บาท)
33,600
บาท
- เจBาหนBาที่/วิทยากร (5 คน x 16 มื้อ x 35 บาท)
2,800
บาท
3. ค6าอาหารกลางวัน
- ผูBเขBาอบรม (60 คน x 8 มื้อ x 150 บาท)
72,000
บาท
- เจBาหนBาที่/วิทยากร (5 คน x 8 มื้อ x 150 บาท)
6,000
บาท
4. ค6าอาหารเย็น
- ผูBเขBาอบรม (60 คน x 7 มื้อ x 200 บาท)
84,000
บาท
- เจBาหนBาที่/วิทยากร (5 คน x 7 มื้อ x 200 บาท)
7,000
บาท
รวมคาใชจายทั้งหมด
245,000
บาท
2.2 โครงการฝ0กอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวหนBาฝ9ายส6งน้ําและบํารุงรักษาระดับสํานัก
ชลประทาน จํานวน 1 รุ6น รุ6นละ 3 วันทําการ โดยกําหนดจัดระหว6างวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ. 2557
จํานวน 80,940 บาท (แปดหมื่นเกBารBอยสี่สิบบาทถBวน)
1. ค6าสมนาคุณวิทยากร (600 บาท x 66 ชั่วโมง)
39,600
บาท
2. ค6าอาหารว6างและเครื่องดื่ม
- ผูBเขBาอบรม (34 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)
7,140
บาท
- เจBาหนBาที่/วิทยากร (5 คน x 6 มื้อ x 35 บาท)
1,050
บาท
3. ค6าอาหารกลางวัน
- ผูBเขBาอบรม (34 คน x 3 มื้อ x 150 บาท)
15,300
บาท
- เจBาหนBาที่/วิทยากร (5 คน x 3 มื้อ x 150 บาท)
2,250
บาท
4. ค6าอาหารเย็น
- ผูBเขBาอบรม (34 คน x 2 มื้อ x 200 บาท)
13,600
บาท
- เจBาหนBาที่/วิทยากร (5 คน x 2 มื้อ x 200 บาท)
2,000
บาท
รวมคาใชจายทั้งหมด
80,940
บาท
๓. ใหBผูBเขBารับการสัมมนาและฝ0กอบรมเชิงปฏิบัติการ เขBาร6วมสัมมนา ฝ0กอบรม โดยไม6ถือ
เปOน เวลาและมีส ิท ธิ ์เ บิก ค6า ใชBจ 6า ยจากตBน สัง กัด อาทิ ค6า ยานพาหนะเดิน ทาง ค6า เบี ้ย เลี ้ย งส6ว นต6า ง
ตลอดจนค6าที่พักระหว6างการฝ0กอบรม ไดBตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๔. ใหBผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน สามารถลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร
และเอกสารที่เกี่ยวขBองกับการดําเนินงานของโครงการ จนกว6าโครงการจะแลBวเสร็จ

( นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ )
ผพช.วพ.
คูมือการปฏิบตั ิงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ตัวอยางการเขียนหลักการและเหตุผล
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
โครงการชลประทาน และฝ&ายสงน้ําและบํารุงรักษา
ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2557
1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทําเอกสารการประเมินฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษา”
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หัวหน/าฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษาระดับสํานักชลประทาน”
ดําเนินการโดย สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา รวมกับ สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และ สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา
------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษา นับวาเป2นหนวยงานของกรมชลประทาน ในระดับที่สัมผัสใกล/ชิดเข/าถึง มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ทั้งยังต/องวางแผนจัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติม และจัดการน้ําที่มีอยู เพื่อให/เกษตรกร
ได/รับ น้ําอยางเพี ยงพอ ทั่วถึ งและเป2น ธรรม ในการจัด การน้ํา ซึ่ งแตละฝ)ายสงน้ํา และบํารุงรักษา จะมี วิธีการและ
แนวทางในการจัดการน้ําที่แตกตาง ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และวัฒนธรรมท/องถิ่น ซึ่งผู/ที่ปฏิบัติงานดังกลาวจะต/องมี
ศักยภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
ในตลอดหลายป=ที่ผานมา กรมชลประทาน ได/สร/างแรงจูงใจประการหนึ่งสําหรับบุคลากรที่ทําหน/าที่หัวหน/า
ฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเดนเพื่อมอบให/เป2นรางวัลคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยผู/ที่มีสิทธิ์
ได/รับรางวัลจะต/องผานการประกวดมาจากระดับโครงการ สํานักชลประทาน ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ
ทั้งนี้ ในแตละป=งบประมาณ คณะกรรมการฯ ซึ่งกรมชลประทานแตงตั้ง ได/พบปAญหาในการประเมินหลาย
ประการ ตั้งแตความรู/ ความเข/าใจเกี่ยวกับ เกณฑDการประเมินของโครงการและฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษา ตลอดจน
เมื่อเข/าไปตรวจประเมินผู/ผานการคัดเลือกในระดับภูมิภาค มีหลายสวนที่กรรมการยังไมสามารถประเมินให/ลึกซึ้งได/
อาทิเชนด/านจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน หรือ ด/านการบริหารจัดการองคDกรในสวนอื่นที่ไมได/นําเสนอภายในเวลา
ประกอบกับแนวทางการนําเสนอคอนข/างหลากหลาย
ในป=งบประมาณ 2554 ที่ผานมา กรมชลประทาน ได/แตงตั้งคณะทํางานยอยจัดทําคูมือการบริหารจัดการน้ํา
ภายใต/ คณะกรรมการพั ฒนาคุ ณภาพการบริ หารจัด การภาครัฐ ของกรมชลประทาน (Work Manual) โดยมี
วัตถุประสงคDเพื่อสร/างคูมือในการจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาให/เป2นไปโดยถูกต/องทั้งในทางทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ เพื่อให/
เกิดการเรียนรู/ และถายทอดไปยังผู/ปฏิบัติงานในรุน ตอๆ ไปได/
สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา จึงได/รับมอบหมายจากสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ซึ่งเป2นหลักในการจัดทําคูมือดังกลาว ตลอดจนเป2นเลขานุการคณะทํางานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา โครงการชลประทาน และฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษา จึงมีความเห็นตรงกันวาสามารถ
นํากระบวนงานทั้ง 16 ขั้นตอนมาประยุกตDใช/กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
โครงการชลประทาน และฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษา ได/เป2นอยางดี
ดั ง นั้ น สถาบั น พั ฒ นาการชลประทาน จึ ง ได/ จั ด ทํ า ชุ ด โครงการฝกอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ถายทอด
กระบวนงานตาง ๆ ที่เกิดจากการรวบรวมจัดทําเป2นคูมือ ทั้ง 16 เลม เพื่อให/กลุมเปWาหมายที่เกี่ยวข/องกับงานด/าน
จั ด สรรน้ํ า ของกรมชลประทานได/ เ ข/ า ใจตรงกั น และมี ม าตรฐานในการทํ า งานเป2 น ไปในทางเดี ย วกั น โดยใน
ป=งบประมาณ พ.ศ. 255 นี้ กําหนดให/มีการดําเนินการจํานวน 3 โครงการด/วยกัน
คูมือการปฏิบตั ิงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงค5ของโครงการ
วัตถุประสงค5
1. เพื่ อให/ บุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานด/ า นจั ด สรรน้ํ า ใช/ คูมื อการปฏิ บั ติ งานด/ า นจั ด สรรน้ํ า เป2 น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และสามารถสร/างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองคDกรอยางมีประสิทธิภาพได/
2. เพื่ อ ให/ ก ารจั ด สรรน้ํ า ของกรมชลประทานมี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านมาตรฐานเดี ย วกั น และบรรลุ
วัตถุประสงคDของการบริหารจัดการน้ํา มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป2นธรรม อยางยั่งยืน ตามยุทธศาสตรDของกรม
ชลประทาน

ตัวอยางการเขียนขอบเขตของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ
1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทําเอกสารการประเมินฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษา” มี
ขอบเขตการดําเนินการเพื่อให/หัวหน/าฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษาที่มีความสนใจ และประสงคDเข/ารวมประเมินคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การฝ) า ยสงน้ํ า และบํา รุ งรั กษา ประจํ า ป= งบประมาณ 2555 – 2556 ได/ เ ข/ าใจเกณฑD คู มื อและ
รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น การ ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การด/ า นข/ อมู ล ทั้ งในเชิ ง เทคนิ ควิ ศ วกรรมชลประทานและ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวข/องกับการบริหารจัดการน้ําในฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษา พร/อมทั้งการสร/างแนวคิดในการบริหาร
จัดการน้ําให/เกิดความทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หัวหน/าฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษาระดับสํานักชลประทาน” มี
ขอบเขตการดําเนินงานเพื่อให/ผู/ที่ผานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษาในระดับสํานัก
ชลประทาน จํานวน 34 คน เข/ามาเรียนรู/รวมกันตลอดจนถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการฝ)ายสงน้ําและ
บํารุงรักษาของพื้นที่ตาง ๆ ที่เข/ารวมประเมิน เพื่อประโยชนDในการนําไปใช/ปรับปรุงแก/ไข การปฏิบัติงานของตนเอง
ตอไปในอนาคต

ตัวอยางการเขียนประโยชน5ที่คาดวาจะได8รับ
ประโยชน5ที่คาดวาจะได8รับ
ผู/เ ข/ ารั บ ฝกอบรมสามารถนํ า ความรู/ที่ได/ ไปประยุ กตD ปรั บใช/ ให/ เ ข/ ากั บ พื้น ที่ ความรับ ผิ ด ชอบ พร/ อมทั้ งยั ง
สามารถเผยแพรให/ผู/ที่เกี่ยวข/อง ซึ่งจะชวยในการปรับแนวคิด ทัศนะคติ ความเข/าใจในการบริหารจัดการน้ําของ
โครงการโดยเน/น การบู ร ณาการรวมกัน ระหวางหนวยงานของราชการกั บ ประชาชน ให/ เ กิด ประสิ ทธิภ าพในการ
ดําเนินงานสูงสุด

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดผู8เข8ารวมสัมนาฯ
คุณสมบัติของผู8เข8ารวมสัมมนาฯ และฝกอบรม
โครงการที่ 1 โครงการฝกอบรมเชิ งปฏิ บัติ การหลั กสู ตร “หัว หน/า ฝ)า ยสงน้ํ า และบํ ารุ งรั กษาระดับ สํา นั ก
ชลประทาน” โดยผู/เข/ารวมฝกอบรมประกอบไปด/วยหัวหน/าฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษาระดับโครงการสงน้ํา/โครงการ
ชลประทาน
โครงการที่ 2 โครงการฝกอบรมเชิ งปฏิ บัติ การหลั กสู ตร “หัว หน/า ฝ)า ยสงน้ํ า และบํ ารุ งรั กษาระดับ สํา นั ก
ชลประทาน” โดยผู/เข/ารวมฝกอบรมประกอบไปด/วยหัวหน/าฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษาระดับโครงการสงน้ํา/โครงการ
ชลประทาน ที่ชนะเลิศการประกวดฝ)ายสงน้ําฯ ในระดับสํานักชลประทาน
คูมือการปฏิบตั ิงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ตัวอยางการเขียนระยะเวลาในการฝกอบรม
ระยะเวลาในการฝกอบรม
โครงการที่ 1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบั ติ การหลักสู ตร “การจัด ทํ า เอกสารการประเมิน ฝ) า ยสงน้ํา และ
บํารุงรักษา” จํานวนผู/เข/ารวม 60 คน จํานวน 1 รุน ๆ ละ 8 วันทําการ โดยผู/เข/ารวมฝกอบรมประกอบไปด/วย
- หัวหน/าฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษาระดับโครงการสงน้ําฯ / โครงการชลประทาน
โครงการที่ 2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หัวหน/าฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษาระดับสํานัก
ชลประทาน” จํานวนผู/เข/ารวม 34 คน จํานวน 1 รุนๆ ละ 3 วันทําการ โดยผู/เข/ารวมฝกอบรมประกอบไปด/วย
- หัวหน/าฝ)ายสงน้ําและบํารุงรักษาระดับโครงการสงน้ําฯ / โครงการชลประทาน ที่ชนะเลิศการ
ประกวดฝ)ายสงน้ํา ฯ ในระดับสํานักชลประทาน

ตัวอยางการเขียนสถานที่ในการฝกอบรม
สถานที่ในการฝกอบรม
โครงการที่ 1 ห/องอบรม L422 อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน
โครงการที่ 2 ห/องอบรม L422 อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน

ตัวอยางการเขียนเทคนิคการฝกอบรม
เทคนิคการฝกอบรม
1. การบรรยาย สาธิต ทดสอบ
2. การแบงกลุม ระดมสมอง

ตัวอยางการกําหนดวิทยากรในการฝกอบรม
วิทยากรในการฝกอบรม
1. เป2นผู/ทรงคุณวุฒิ หรือผู/ที่มีประสบการณDในด/านงานจัดสรรน้ํา งานสงน้ําและบํารุงรักษา ตลอดจนงาน
ปรับปรุงและประเมินผลโครงการ
2. เป2นคณะทํางานยอยด/านการพัฒนาคูมือการบริหารจัดการน้ํา ภายใต/ คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ( Working Team )

ตัวอยางการเขียนการประเมินผลโครงการฝกอบรม
การประเมินผลโครงการฝกอบรม
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝกอบรม ดังนี้
1.1 จํานวนผู/เข/ารับการฝกอบรมจริง ต/องไมน/อยกวาร/อยละ 80 ของจํานวนผู/เข/ารับการฝกอบรม
ตามเปWาหมายโครงการที่กําหนดไว/
1.2 ร/อยละของผู/เข/ ารับการฝกอบรมผานเกณฑDการประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑDการประเมิ น
จําแนก ดังนี้
•
ประเมินความรู/ ความเข/าใจ โดยทดสอบกอน – หลังการฝกอบรม
•
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู/ และการฝกปฏิบัติของผู/เข/ารวมฝกอบรม
คูมือการปฏิบตั ิงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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1.3 ประเมิ น ความคุ/ ม คาด/ า นการประหยั ด คาใช/ จ ายของโครงการฝกอบรมเปรี ย บเที ย บกั บ
งบประมาณที่ได/รับการจัดสรร
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม โดยใช/แบบสอบถาม

ตัวอยางการเขียนวัดผลสําเร็จของโครงการ
เกณฑ5ชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ)
1. จํ า นวนผู/ เ ข/ า รั บ การฝกอบรมจริ ง ต/ อ งไมน/ อ ยกวาร/ อยละ 80 ของจํ า นวนผู/ เ ข/ า รั บ การฝกอบรมตาม
เปWาหมายโครงการที่กําหนดไว/
2. ร/อยละ ๕๐ ของผู/เข/ารับการฝกอบรมผานเกณฑDการประเมินในระดับดี
3. จํานวนคาใช/จายในการดําเนินโครงการ ต่ํากวางบประมาณที่ได/รับการจัดสรร ไมน/อยกวาร/อยละ ๒

ตัวอยางการคิดคาใช8จายในการฝกอบรม
คาใช8จายการฝกอบรม
1. คาใช/ จ ายในการดํ า เนิ น งาน คาสมนาคุ ณวิ ทยากร คาที่ พัก คาอาหาร คาอาหารวาง คาเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม เบิกจายจากงบประมาณของสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งโอนมายังสถาบัน
พัฒนาการชลประทาน
2. คายานพาหนะเดินทางของผู/เข/ารวมฝกอบรม ตลอดจนคาที่พักให/เบิกจายจากต/นสังกัด สําหรับในกรณีที่
ผู/จัดเบิกจายคาที่พักให/ ผู/เข/ารวมฝกอบรมสามารถเบิกจายคาที่พักกอนและหลังการฝกอบรม ได/ตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง

ตัวอยางการเขียนที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อธิบดีกรมชลประทาน
2. รองอธิบดีฝ)ายวิชาการ กรมชลประทาน
3. รองอธิบดีฝ)ายบํารุงรักษา กรมชลประทาน
4. รองอธิบดีฝ)ายบริหาร กรมชลประทาน
5. รองอธิบดีฝ)ายกอสร/าง กรมชลประทาน
6. ผู/อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
7. ผู/อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
8. ผู/อํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
9. ผู/อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 – 17
10. ที่ปรึกษาผู/ทรงคุณวุฒิประจําสถาบันพัฒนาการชลประทาน (นายวสันตD บุญเกิด)
11. ผู/เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด/านวิศวกรรมชลประทาน (บริหารจัดการน้ํา) สํานักวิจัยและพัฒนา
12. ผู/อํานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
สํานักวิจัยและพัฒนา
13. ที่ปรึกษากรมชลประทาน ( นายจรูญ พจนDสุนทร )

คูมือการปฏิบตั ิงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ตัวอยางการเขียนผู8รับผิดชอบและผู8ประสานงานโครงการ
ผู8รับผิดชอบและประสานงานโครงการ
1. นายอภินนทD สนธยานนทD
2. นายณัฐพล วุฒิจันทรD
3. นายไพศาล วรรณเกื้อ
4. นายคมสัน ไชโย
5. นายธเนศ อักษร
6. นายรสุ สืบสหการ
7. นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลยD
8. นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
9. นายธวัชชัย ไตรวารี
10. นายอุลิต รัตนตั้งตระกูล
11. นายไกรนิธี รัตนธาดา
12. นายสมยศ พูลธนะสาร
13. นางเรียม ทองย/อย
14. นางสาวปAณณพร ทรงบรรดิษฐ
15. นางสาวกรณDพิชชา วิชยาอัครชัย

วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ กพ.จน.
วิศวกรชลประทานชํานาญการ สพช.
วิศวกรชลประทานชํานาญการ สพช.
วิศวกรชลประทานชํานาญการ สพช.
วิศวกรชลประทานชํานาญการ สพช.
วิศวกรชลประทานชํานาญการ สพช.
วิศวกรชลประทานชํานาญการ สพช.
วิศวกรชลประทานชํานาญการ สพช.
วิศวกรชลประทานชํานาญการ กพ.จน.
วิศวกรชลประทานชํานาญการ กพ.จน.
นายชางชลประทานชํานาญงาน กพ.จน.
นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการ สพช.
เจ/าพนักงานธุรการชํานาญงาน สพช.
เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป สพช.
นักจัดการงานทั่วไป สพช.

ตัวอยางการเขียนสถานที่ติดตอ
ติดตอสอบถามรายละเอียด
1. นางสาวกรณDพิชชา วิชยาอัครชัย สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทร. 0 2584 0378 – 9 ตอ 122, โทรสาร. 100 E-mail : konphitcha@hotmail.co.th
*********************************************************

คูมือการปฏิบตั ิงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ตัวอยางการเขียนกําหนดการฝกอบรม
ตารางการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หัวหน!าฝ"ายสงน้ําและบํารุงรักษาระดับสํานักชลประทาน”
ประจําป+งบประมาณ 2557
ระหวางวันที่ 23 – 25 เมษายน พ.ศ. 2557
วัน เดือน ป+

23
เม.ย.
2557

24
เม.ย.
2557

25
เม.ย.
2557

ภาคเช!า

ภาคบาย
13.00 – 16.00 น.
บรรยายพิเศษ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝAายสง
น้ําและบํารุงรักษา ระดับโครงการชลประทาน

ภาคค่ํา
18.00 – 20.00 น.
ฝกการนําเสนอข9อมูลฝAายสงน้ําฯ ของผู9รวม
ฝกอบรม(จํานวน ๖ ทานทานละ ๒๐ นาที)

นายอัตถพงษ4 ฉันทานุมัติ
09.00 – 12.00 น.
บรรยายพิเศษ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝAายสง
น้ําและบํารุงรักษา ระดับโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

นายสิทธิ กิจวรวุฒิ
13.00 – 17.00 น.
ฝกการนําเสนอข9อมูลฝAายสงน้ําฯ ของผู9รวมฝกอบรม
(จํานวน 12 ทานทานละ 20 นาที)

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ: 18.00 น. – 19.00 น.
นายธวัชชัย ไตรวารี: 19.00 น. – 20.00 น.
1๘.00 – 20.00 น.
ฝกการนําเสนอข9อมูลฝAายสงน้ําฯ ของผู9รวม
ฝกอบรม(จํานวน ๖ ทานทานละ ๒๐ นาที)

นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ : 13.00 น. – 15.00 น.
นายธวัชชัย ไตรวารี : 15.00 น. – 17.00 น.
13.00 – 16.00 น.
สรุปผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พร9อมทั้งชี้แจงกําหนดการและรูปแบบในการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการ

08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
ชี้แจงวัตถุประสงค4
พิธีเป6ดการฝกอบรม

09.00 – 12.00 น.
การสร9างความเข9าใจในเกณฑ4
การประเมินคุณภาพและเกณฑ4
การให9คะแนน

09.00 – 12.00 น.
ฝกการนําเสนอข9อมูลฝAายสงน้ําฯ ของผู9รวมฝกอบรม
(จํานวน 10 ทานทานละ 20 นาที)

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ: 18.00 น. – 19.00 น.
นายธวัชชัย ไตรวารี : 19.00 น. – 20.00 น.

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ : 09.00 น. – 10.30 น.
นายธวัชชัย ไตรวารี : 10.30 น. – 12.00 น.

หมายเหตุ
- ลงทะเบียนและพิธีเป6ดโครงการฯ เวลา 08.30-09.00 น.
- พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30 - 15.45 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
คูมือการปฏิบตั ิงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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ตัวอยางแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม
แบบประเมินผลโครงการฝกอบรม
หลักสูตร ...................................................................
ระหวางวันที่ ......................................
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย

ลงใน

หรือเติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข(อวิชา

มาก
(5)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
คอนข(าง
คอนข(าง
กลาง
มาก (4)
น(อย (2)
(3)

น(อย
(1)

1. ความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับวัตถุประสงค(ของหัวขอวิชา
2. ประโยชน(ที่ไดรับจากหัวขอวิชานี้ชวยเสริมการปฏิบัติงานใน
หนาที่และความรับผิดชอบ
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝ1กอบรมในหัวขอวิชานี้
ขอเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ)
………………………………………………………………………………………………………….…………………………….........................................................................……………………….……
………………………………………………………………………………………………………….…………………………….........................................................................……………………….……

แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มาก
(5)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
คอนข(าง
คอนข(าง
กลาง
มาก (4)
น(อย (2)
(3)

น(อย
(1)

ความรูและประสบการณ(ในเรื่องที่บรรยายหัวขอวิชา
ความสามารถในการถายทอดความรู
เทคนิควิธีในการนําเสนอเนื้อหาวิชา
ความสามารถในการสรางบรรยากาศเรียนรู
ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม – ใหคําแนะนํา
ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม

ขอเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ)
………………………………………………………………………………………………………….…………………………….........................................................................……………………….……
………………………………………………………………………………………………………….…………………………….........................................................................……………………….……

คูมือการปฏิบตั ิงานโครงการฝ1กอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการในภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน

มาก

คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย

(5)

(4)

(3)

นอย

(2)

(1)

1. ความครบถวนของกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
2. ความเหมาะสมของเนื้อหาในหลักสูตร
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร
4. การจัดการการฝ1กอบรมระหวางการฝ1กอบรม
5. สภาพแวดลอมและการจัดหองเรียน
6. ระยะเวลาการฝ1กอบรม
7. จํานวนผูเขารวมการฝ1กอบรมในครั้งนี้
8. เอกสารประกอบการฝ1กอบรม/โสตทัศนูปกรณ(
9. การประสานงานและการใหบริการของเจาหนาที่จัดฝ1กอบรม
10. ประโยชน(ที่ไดรับจากการฝ1กอบรมในครั้งนี้
11. ความพึงพอใจในการฝ1กอบรมครั้งนี้

12. ทานคิดวาการจัดโครงการฝ1กอบรมครั้งนี้ เป@นไปตามคาดหวังของทานหรือไม

□ เป@นไปตามคาดหวัง

□ ไมเป@นไปตามคาดหวัง

เพราะ ..............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
13. ทานคิดวาการจัดการโครงการฝ1กอบรมนี้ไดผลคุมคาหรือไม

□ ไมคุมคา

□ คุมคา

เพราะ ..............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
14. การจัดการฝ1กอบรมครั้งนี้ มีขอดี หรือขอควรปรับปรุงอยางไรบาง กรุณาเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
15. ทานคิดวาควรจัดอบรมหลักสูตรอะไรเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชน(กับการปฏิบัติหนาที่ของทาน
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
☺
คูมือการปฏิบตั ิงานโครงการฝ1กอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

☺
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ประวัติวิทยากร
หลักสูตร.................................................................................................................................................
วิชา.........................................................................................................................................................
1. ชื่อ...................................................................นามสกุล...................................................................
2. ตําแหนง...........................................................................................................................................
3. สถานที่ติดตอ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
โทรศัพท&...........................................................................................................................................
4. สถานที่ทํางาน..................................................................................................................................
โทรศัพท&...........................................................................................................................................
5. ประวัติการศึกษา (ตั้งแตประกาศนียบัตรหรือเทียบเทา)
5.1....................................................................................................................................................
5.2....................................................................................................................................................
5.3....................................................................................................................................................
6. ประสบการณ&การทํางาน (ระบุบตําแหนงกอนจะมาทําหน3าที่ป4จจุบันเพียง 2 ตําแหนง)
6.1....................................................................................................................................................
6.2....................................................................................................................................................
7. ประวัติการฝ7กอบรมดูงาน
7.1....................................................................................................................................................
7.2....................................................................................................................................................
7.3....................................................................................................................................................
8. หัวข3อวิชาที่ถนัด...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. หมายเหตุ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
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แบบฟอร&มการตรวจสอบ (Check List)
หลักสูตร
..............................................................................................................
ระหวางวันที่ .............................................................................................................
สถานที่จัด
..............................................................................................................
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายการ
จัดทํารายละเอียดโครงการ กอนเข/าพิจารณาหลักสูตร
ติดตอวิทยากร
ติดตอขอเอกสารจากวิทยากร
ติดตอสถานที่
ทําหนังสือขออนุมัติกรมฯ
กรมอนุมัติหลักสูตรแล/ว
สงใบสมัคร รายละเอียดสังเขป เรียนคนอบรม
ทําหนังสือเชิญวิทยากร
ทําแบบขออนุญาตไปราชการ
สงสําเนาแบบขออนุญาตไปราชการ
ติดตอกองการเงินเรื่องบัตรเครดิต / ยืมเงินทดรอง
ติดตอรถรับสงผู/เข/ารับการฝกอบรม/วิทยากร/เจ/าหน/าที่
ติดตอพนักงานขับรถเพื่อนัดหมายการเดินทาง
ยืมเงินทดรอง
ทําหนังสือขอใช/สถานที่
คาสมนาคุณวิทยากร
ทําหนังสือขอใช/รถ
ทําหนังสือแจ/งรายชื่อขอใช/รถ
ทําหนังสือแจ/งรายชื่อผู/เข/ารับการฝกอบรม
ทําหนังสือเชิญประธาน เป>ด – ป>ด
ทําโอวาทประธาน คํากลาวรายงาน
ทําหนังสือเชิญประชาสัมพันธ@ขาว
ทําหนังสือขอใช/ประกาศนียบัตร
ทําประกาศนียบัตร
ทํา Function สงสถานที่จัด / โรงแรม
ทําโฟมชื่อหลักสูตร
ทําแบบใบแจ/งรายการให/ผู/เข/ารับการฝกอบรม
ทํารายละเอียดโครงการ ตารางอบรม รายชื่อ ให/ผู/เข/าอบรม
ทําอนุมัติโครงการรับรองสําเนาถูกต/องเทาจํานวนคนอบรม
ทําแบบประเมินผลรายวิชา/ประเมินผลโครงการ

กําลังดําเนินการ/วันที่

คูมือการปฏิบัติงานโครงการฝกอบรม สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

ดําเนินการแล3ว/วันที่
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