โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ผู้อานวยการโครงการ” รุ่นที่ 17
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 20 มีนาคม พ.ศ.2563
ดำเนินกำรโดย สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
ร่วมกับ ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
------------------------------------หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ องจำกมำตรกำรบริห ำรและพัฒ นำกำลังคนภำครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) เน้นกำรพัฒ นำ
บุคลำกรบนพื้นฐำนของสมรรถนะ และพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในทุกระดับชั้น ประกอบกับแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำบุคลำกรกรมชลประทำน (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์
ที่มุ่งเน้นกำรปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้ำทำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
ต้องวิเครำะห์และกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรอัจฉริยะ
และให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นำบุ คลำกรกรมชลประทำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรสร้ ำงและพั ฒ นำผู้ น ำกำรเปลี่ ย นแปลงทุ ก ระดั บ เพื่ อเป็ น กำรเตรีย มควำมพร้อมให้ กับ บุ ค ลำกรของกรม
ชลประทำนให้มีควำมพร้อม สำมำรถขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่
กรมฯ วำงไว้
ในกำรพั ฒ นำบุ คลำกรเหล่ ำนี้ กำรจัด ฝึ กอบรมเฉพำะด้ำนไม่ ส ำมำรถบรรลุ วัตถุ ประสงค์ ได้ ตำม
ต้องกำร ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น สถำบันพัฒ นำกำรชลประทำน ร่วมกับส่วนพัฒ นำทรัพยำกรบุคคล สำนัก
บริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล เห็ น สมควรจั ดหลั กสู ต รฝึ กอบรมเชิงปฏิ บั ติ ก ำร ส ำหรับ กำรปฏิ บั ติ งำนในตำแหน่ ง
ผู้อำนวยกำรโครงกำร เพื่อให้ครอบคลุมวิชำกำรที่จำเป็นสำหรับผู้ที่กำลังดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำ
โครงกำรและผู้ ที่กำลั งจะดำรงตำแหน่ งต่อไปในอนำคต ซึ่งเป็ นกำลั งส ำคัญ ในกำรบริห ำรงำนชลประทำนทั่ ว
ประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เสริ ม ทั ก ษะกำรท ำงำนให้ เป็ น ผู้ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่ เหมำะสมในกำรบริห ำรงำนโครงกำร
ชลประทำน
2. ให้เป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้งำนในทุกสำขำที่เกี่ยวข้องกับงำนชลประทำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน้อมนำ
แนวพระรำชดำริศำสตร์พระรำชำ และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในงำนชลประทำน
3. ให้ เป็ น ผู้ ที่มีมุมมอง และวิสั ย ทัศน์ กว้ำงไกลทั้งในระดับ ชำติ ระดับ สังคม และระดับโครงกำรเพื่ อ
สำมำรถสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
4. ให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและมีภำวะของผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0
ที่สอดคล้องกับนโยบำยที่กรมชลประทำนกำหนดให้เป็นหลักสูตรที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมและเพิ่มขีดสมรรถนะในกำรดำรงตำแหน่ง
หัวข้อการฝึกอบรม
แบ่ งออกเป็ น เนื้ อหำต่ำงๆ ที่ ผู้อำนวยกำรโครงกำรจะต้องเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติงำนในพื้ นที่ได้อย่ำง
ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรกำหนดตำแหน่งของสำนักงำน ก.พ. จำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำ 120 ชั่วโมง ซึ่งสำมำรถ
แบ่งออกได้เป็น ๕ หมวดหลัก คือ
1. หมวดวิชำด้ำนวิศวกรรม แผนงำนและโครงกำร
2. หมวดวิชำด้ำนบริหำรงำนโครงกำร

3. หมวดวิชำด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
4. หมวดวิชำด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
5. หมวดวิชำด้ำนกำรพัฒนำทักษะและกระบวนกำรคิด
คุณสมบัตผิ ้เู ข้ารับการฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. เป็นผู้ดารงตาแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส หรือ นายช่างโยธาอาวุโส โดยมีระยะเวลำรวมใน
กำรดำรงตำแหน่งระดับอำวุโสไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี นับถึงวันสุดท้ำยวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2563 หรือ
2. เป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษทุกสายงาน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรส่วน
หรือ เทียบเท่ำต่ำกว่ำสำนัก/กอง 1 ระดับ หรือ
3. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ โดย
มีระยะเวลำรวมในกำรดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำรพิเศษไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันสุดท้ำยวันที่ 1 เมษำยน
พ.ศ. 2563 หรือ
4. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ ที่
ผ่ำนกำรดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำร โดยมีระยะเวลำรวมในกำรดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยต่ำกว่ำสำนัก/กอง 2
ระดับ ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี นับถึงวันสุดท้ำยวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2563 (เฉพำะผู้เคยดำรงตำแหน่งระดับ 7 เดิม
ก่อน 11 ธ.ค. 51) หรือ
5. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการ โดยมีระยะเวลำ
รวมในกำรดำรงตำแหน่ง วศ. / จน. / หัวหน้ำฝ่ำยต่ำกว่ำสำนัก/กอง 2 ระดับ ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี นับถึงวันสุดท้ำย
วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2563 (เฉพำะผู้เคยดำรงตำแหน่งระดับ 7 เดิม ก่อน 11 ธ.ค. 51)
6. มีอำยุรำชกำรเหลือไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
7. กำรนับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ประจำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในจังหวัดนรำธิวำส จังหวัด
ปัตตำนี จังหวัดยะลำ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลำ เฉพำะพื้นที่อำเภอเทพำ อำเภอสะบ้ำย้อย อำเภอนำทวี และ
อำเภอจะนะ ให้นั บ เป็ น ทวีคุณตำมประกำศ อ.ก.พ. กรมชลประทำน เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีกำรคัดลือกเพื่อ
แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชำนแดนภำคใต้ ลงวันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
8. สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
9. เป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
วิธีการคัดเลือก และ จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีวิธีกำรดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกโดยวิธีกำรสอบข้อเขียนร่วมกับคะแนนคุณสมบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
1.1 คะแนนสอบคัดเลือก จำนวน 70 คะแนน
- สอบข้อเขีย นวัดควำมรู้ควำมสำมำรถในเชิงเทคนิคและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริห ำร
จัดกำรน้ำชลประทำน กำรบริหำรโครงกำรชลประทำน พัสดุ กำรเงิน กำรบริหำรงำนบุคคล กฎหมำยและระเบียบ
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ข้อ
1.2 คะแนนคุณสมบัติ จำนวน 30 คะแนน
=

ระยะเวลำที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์ที่กำหนด
x 30
ระยะเวลำที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์ที่กำหนดของรำยที่มำกที่สุด

๒

กำรคำนวณระยะเวลำที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์ที่กำหนด มีรำยละเอียดดังนี้
(1) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 1 ให้นำระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งระดับอำวุโสมำแล้วทั้งหมด
มำลบด้วยกำรดำรงตำแหน่งระดับอำวุโสไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี เช่น ดำรงตำแหน่งนำยช่ำงชลประทำนอำวุโสมำแล้ว
ทั้งหมด จำนวน 6 ปี จะมีระยะเวลำที่ผู้สมัครมีคุณ สมบัติครบตำมเกณฑ์ที่กำหนด เท่ำกับ 6 ปี ลบด้วย ๔ ปี
เท่ำกับ 2 ปี (กำรนับจำนวนปี ถ้ำมีจำนวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)
(2) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 2 จะมีระยะเวลำที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์ที่กำหนด
เท่ำกับระยะเวลำตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรส่วน หรือ เทียบเท่ำต่ำกว่ำสำนัก/กอง 1 ระดั บ (กำรนับจำนวน
ปี ถ้ำมีจำนวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)
(3) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 3 ให้นำระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำรพิเศษมำ
มำแล้ วทั้ งหมดลบด้วยกำรดำรงตำแหน่ งระดับช ำนำญกำรพิ เศษไม่น้อยกว่ำ 2 ปี เช่น ดำรงตำแหน่งวิศวกร
ชลประทำนชำนำญกำรพิเศษมำแล้วทั้งหมด จำนวน 5 ปี จะมีระยะเวลำที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์ที่
กำหนด เท่ำกับ 5 ปี ลบด้วย 2 ปี เท่ำกับ 3 ปี (กำรนับจำนวนปี ถ้ำมีจำนวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น
1 ปี)
(4) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 4 และข้อที่ 5 ให้นำระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย
ต่ำกว่ำสำนัก/กอง 2 ระดับ มำแล้วทั้งหมดมำลบด้วยกำรดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยต่ำกว่ำสำนัก/กอง 2 ระดับ
ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี เช่น ดำรงตำแหน่ ง หัวหน้ำฝ่ำยต่ำกว่ำสำนัก/กอง 2 ระดับ มำแล้วทั้งหมด จำนวน 7 ปี จะมี
ระยะเวลำที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์ที่กำหนด เท่ำกับ 7 ปี ลบด้วย 4 ปี เท่ำกับ 3 ปี (กำรนับจำนวนปี
ถ้ำมีจำนวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)
2. คัดเลื อกจำกข้ำรำชกำรที่ ได้รั บรำงวัล ชนะเลิ ศ ฝ่ ำยส่ งน้ ำและบำรุงรักษำดีเด่นระดับประเทศ โดย
เรี ย งล ำดั บ ตำมปี พ.ศ. ที่ ได้ รั บ รำงวั ล และข้ ำรำชกำรผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง (HiPPS) โดยเรีย งล ำดั บ ตำมรุ่ น ที่ มี
คุณสมบัติครบตำมที่โครงกำรกำหนด สำมำรถเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมโดยไม่ต้องทดสอบ จำนวนรุ่นละไม่เกิน 4 คน
จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นรุ่นละ 40 คน
ระยะเวลาการฝึกอบรม
จำนวน 1 รุ่น ระยะเวลำ 23 วันทำกำร ฝึกอบรม 1 สัปดำห์ เว้น 2 สัปดำห์
ระหว่ำงวันที่ 11 ธันวำคม พ.ศ. 2562 - 20 มีนำคม พ.ศ.2563
เทคนิคการฝึกอบรม
บรรยำย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระดมสมองและศึกษำดูงำน
สถานทีจ่ ัดฝึกอบรม
สถำนที่เอกชน และสถำบันพัฒนำกำรชลประทำน กรมชลประทำน ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี
การประเมินผลการฝึกอบรม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรฝึกอบรม ดังนี้
๑. จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ำกว่ำจำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมเป้ำหมำยโครงกำรที่
กำหนดไว้
๒. ประเมินควำมรู้ภำษำอังกฤษ Placement Test โดยสถำบันเกษตรำธิกำร สำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๓

3. ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจ โดยกำรทดสอบก่อน – หลังกำรฝึกอบรม (Pre test – Post test)
4. ประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และกำรฝึกปฏิบัติของผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม
5. ประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรฝึกอบรมเทียบกับงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร
6. ประเมินควำมเหมำะสมของกระบวนกำรฝึกอบรมได้แก่ควำมเหมำะสมของหัวข้อวิชำ ควำมเหมำะสม
ของวิทยำกร ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถำม
7. ติดตำมผลกำรฝึกอบรมภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม ๓ – ๖ เดือน ดังนี้
7.๑ ติดตำมผลกำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
7.๒ ติดตำมประโยชน์ของโครงกำรฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน ผลงำน หรือ
บริกำรของหน่วยงำน
การรับรองผลการฝึกอบรม
๑. ผู้ผ่ำนกำรทดสอบเมื่อสิ้นสุดกำรฝึกอบรม จะได้รับประกำศนียบัตรเป็นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
๒. ผู้จัดจะส่งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมและคะแนนเพื่อลงทะเบียนประวัติ
วิทยากร
วิ ท ยำกรจำกภำยในกรมชลประทำน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เฉพำะสำขำจำกหน่ ว ยงำนภำยนอก และ
ภำคเอกชน
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรด ำเนิ น กำรจั ด ฝึ ก อบรมได้ แ ก่ ค่ ำอำหำร ค่ ำอำหำรว่ำงและเครื่ อ งดื่ ม (ผู้ เข้ำ รับ กำร
ฝึกอบรม วิทยำกร เจ้ำหน้ำที่) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำที่พักของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (ระหว่ำงกำรฝึกอบรม/ตำม
ระเบียบต้องพักคู่) และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำกระเป๋ำเอกสำร ค่ำจัดทำเอกสำร) ใช้งบประมำณของ
สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63
สำหรับค่ำใช้จ่ำยของผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรม เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก (ก่อนและหลังกำรฝึกอบรม) ค่ำ
พำหนะ ใช้งบประมำณจำกต้นสังกัดตำมระเบียบของทำงรำชกำร
คณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้อานวยการโครงการ” ตามคาสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข 1572/2561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561
1. คณะกรรมการกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรม
องค์ประกอบ
ที่ปรึกษำ
1. นำยวสันต์ บุญเกิด
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
2. นำยชลิต ดำรงศักดิ์
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
3. นำยเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
4. อธิบดีกรมชลประทำน
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
๔

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองอธิบดีฝ่ำยบริหำร กรมชลประทำน
รองอธิบดีฝ่ำยบำรุงรักษำ กรมชลประทำน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนวิศวกรรมชลประทำน(ด้ำนบำรุงรักษำ)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนวิศวกรรมโยธำ(ด้ำนควบคุมกำรก่อสร้ำง)
ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน
ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรชลประทำน

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ปรึกษำ
1. รศ.ดร.วรำวุธ วุฒิวณิชย์ ที่ปรึกษำอธิบดีกรมชลประทำน
2. นำยสำธิต มณีผำย ที่ปรึกษำอธิบดีกรมชลประทำน
3. อธิบดีกรมชลประทำน
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
1. รองอธิบดีฝ่ำยบำรุงรักษำ
2. ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3. ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรจัดกำรน้ำและอุทกวิทยำ
4. ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรโครงกำร
5. ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่
6. ผู้อำนวยกำรสำนักวิจัยและพัฒนำ
7. ผู้อำนวยกำรสำนักสำรวจด้ำนวิศวกรรมและธรณีวิทยำ
8. ผู้อำนวยกำรสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม
9.- 25. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนชลประทำนที่ 1 - 17
26 ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
27. ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
28. ผู้อำนวยกำรกองส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
29. ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
30. ผู้อำนวยกำรส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล

๕

ประธำนกรรมกำร
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

3. คณะกรรมการประจาหลักสูตร
องค์ประกอบ
ที่ปรึกษำ
1. นำยวสันต์ บุญเกิด
ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
2. นำยชลิต ดำรงศักดิ์
ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
3. นำยเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
1. ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
2. ผู้อำนวยกำรส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3. ผู้อำนวยกำรส่วนสื่อสำรองค์กรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
4. ผู้อำนวยกำรส่วนจัดกำรด้ำนกำยภำพและทดสอบมำตรฐำน
ด้ำนชลประทำนและน้ำ สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
5. ผู้อำนวยกำรส่วนวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรชลประทำน
สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
6. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
7. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
8. นำงสำวชุติมำ รังสิเสนำ ณ อยุธยำ นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
9. ผู้อำนวยกำรส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรชลประทำน สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
10. นำยปรเมนทร์ ขะพินิจ วิศวกรชลประทำนปฏิบัติกำร
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรชลประทำน
สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน
11. นำงสำวภรัณยำ จรูญธนกิจกำร นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
12. นำงสำวธมนต์วรรณ เฉลิมสัตย์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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