โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ผู้อานวยการโครงการ” รุ่นที่ 18
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาเนินการโดย สถาบันพัฒนาการชลประทาน
ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
------------------------------------หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) เน้นการ
พัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของสมรรถนะ และพัฒนาผู้ นาการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับชั้น ประกอบกับ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายในการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ที่ต้องวิเคราะห์และกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการมุ่งสู่
การเป็ น องค์ กรอั จ ฉริ ย ะและให้ ส อดคล้ องกั บ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรกรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรของกรมชลประทานให้มีความพร้อมสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กรมวางไว้
ในการพัฒนาบุ คลากรเหล่ านี้ การจัดฝึ กอบรมเฉพาะด้านไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ ได้
ตามต้องการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาการชลประทาน ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล เห็นสมควรจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมวิชาการที่จาเป็นสาหรับผู้ ที่กาลังดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับ
หัวหน้าโครงการ และผู้ที่กาลังจะดารงตาแหน่งต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการบริหารงานชลประทาน
ทั่วประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เสริ มทักษะการทางานให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการบริหารงาน
โครงการชลประทาน
2. ให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนา
แนวพระราชดาริศาสตร์ของพระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในงานชลประทาน
3. ให้ เป็ น ผู้ ที่มีมุ มมอง และวิสั ยทัศน์ กว้างไกลทั้งในระดับชาติ ระดับสั งคม และระดั บ
โครงการ เพื่อสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ให้ เป็ นผู้ มี ความสามารถในการบริ หารงาน และมี ภาวะของผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงในยุ ค
ไทยแลนด์ 4.0 ที่สอดคล้องกับนโยบายที่กรมชลประทานกาหนด ให้เป็นหลักสูตรที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดสมรรถนะในการดารงตาแหน่ง
หัวข้อวิชาการฝึกอบรม
แบ่งออกเป็นเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้อานวยการโครงการจะต้องเรียนรู้เพื่อนาไปปฏิบัติงานในพื้นที่
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งของ สานักงาน ก.พ. จานวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ หมวดหลัก คือ
1. หมวดวิชาด้านวิศวกรรม แผนงานและโครงการ
2. หมวดวิชาด้านบริหารงานโครงการ
3. หมวดวิชาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
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5. หมวดวิชาด้านการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด
คุณสมบัตผิ ้เู ข้ารับการฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง นายช่ า งชลประทานอาวุ โ ส หรื อ นายช่ า งโยธาอาวุ โ ส โดยมี
ระยะเวลารวมในการดารงตาแหน่งระดับอาวุโสไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 หรือ
2. เป็น ผู้ด ารงต าแหน่งระดับชานาญการพิเ ศษทุกสายงาน และปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการส่วน หรือ เทียบเท่าต่ากว่าสานัก/กอง 1 ระดับ หรือ
3. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการ
พิเศษ โดยมีระยะเวลารวมในการดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2564 หรือ
4. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการ
พิเศษ ที่ผ่านการดารงตาแหน่งระดับชานาญการ โดยมีระยะเวลารวมในการดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่ากว่า
สานัก/กอง 2 ระดับ ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 (เฉพาะผู้เคยดารง
ตาแหน่งระดับ 7 เดิม ก่อน 11 ธ.ค. 51) หรือ
5. เป็นผู้ดารงตาแหน่งวิศวกรชลประทานชานาญการ หรือ วิศวกรโยธาชานาญการ โดยมี
ระยะเวลารวมในการดารงตาแหน่ง วศ./จน./ หัว หัวหน้าฝ่ายต่ากว่าสานัก/กอง 2 ระดับ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
นับถึงวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 (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
อกพ. กรมชลประทาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งในพื้น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
8. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
9. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการกาหนด
วิธีการคัดเลือก และ จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนร่วมกับคะแนนคุณสมบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
1.1 คะแนนสอบคัดเลือก จานวน 70 คะแนน
- สอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถในเชิงเทคนิคและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริห าร
จัดการน้าชลประทาน การบริหารโครงการชลประทาน พัสดุ การเงิน การบริหารงานบุคคล กฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 100 ข้อ
1.2 คะแนนคุณสมบัติ จานวน 30 คะแนน
=

ระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
x 30
ระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของรายที่มากที่สุด
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(1) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 1 ให้นาระยะเวลาการดารงตาแหน่งระดับอาวุโสมาแล้วทั้งหมด
มาลบด้วยการดารงตาแหน่งระดับอาวุโสไม่น้อยกว่า 4 ปี เช่น ดารงตาแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโสมาแล้ว
ทั้งหมด จานวน 6 ปี จะมีระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด เท่ากับ 6 ปี ลบด้วย 4 ปี
เท่ากับ 2 ปี (การนับจานวนปี ถ้ามีจานวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)
(2) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 2 จะมีระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
เท่ากับระยะเวลาตั้งแต่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการส่วน หรื อ เทียบเท่าต่ากว่าสานัก/กอง 1 ระดับ (การนับ
จานวนปี ถ้ามีจานวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)
(3) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 3 ให้นาระยะเวลาการดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษลง
มาแล้วทั้งหมดลบด้วยการดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 2 ปี เช่น ดารงตาแหน่งวิศวกร
ชลประทานชานาญการพิเศษมาแล้วทั้งหมด จานวน 5 ปี จะมีระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่
กาหนด เท่ากับ 5 ปี ลบด้วย 2 ปี เท่ากับ 3 ปี (การนับจานวนปี ถ้าจานวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)
(4) ผู้สมัครใช้คุณสมบัติข้อที่ 4 และข้อที่ 5 ให้นาระยะเวลาการดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่า
กว่าสานัก/กอง 2 ระดับมาแล้วทั้งหมดมาลบด้วยการดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่ากว่าสานัก/กอง 2 ระดับไม่
น้อยกว่า 4 ปี เช่น ดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่ากว่าสานัก/กอง 2 ระดับมาแล้วทั้งหมด จานวน 7 ปี จะมี
ระยะเวลาที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กาหนด เท่ากับ 7 ปี ลบด้วย 4 ปี เท่ากับ 3 ปี (การนับจานวน
ปีถ้ามีจานวนเดือนครบ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)
2. คัดเลือกจากข้าราชการ ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายส่งน้าและบารุงรักษาดีเด่นระดับประเทศ ทั้งประเภท
โครงการส่งน้าและบารุงรักษา และโครงการชลประทาน ลาดับที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ให้พิจารณา ลาดับที่ 1 และ
เรียงตามปีที่ได้รับรางวัล ตามลาดับจานวนไม่เกิน 4 คนต่อรุ่น
2.2 เป็นผู้ที่ผ่านโครงการฝึกอบรม และทดสอบเพื่ อประเมินสมรรถนะหัวหน้าฝ่ายส่งน้าและ
บารุงรักษา ที่ได้ลาดับคะแนน ในลาดับที่ 1 – 3 โดยให้เรียงลาดับความสาคัญผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 ก่อน และ
เรียงตามปี พ.ศ. ที่สอบตามลาดับ รวมจานวนไม่เกิน 3 คนต่อรุ่น
2.3 เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เรียงตามรุ่น รวมจานวนไม่เกิน 2 คน ต่อรุ่น
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน 40 คน
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
จานวน 1 รุ่น ระยะเวลา 23 วันทาการ ฝึกอบรม 1 สัปดาห์เว้น 2 สัปดาห์
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 26 มีนาคม 2564
สถานทีใ่ นการจัดฝึกอบรม
ณ สถานที่เอกชน/ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรมชลประทาน อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสถานที่การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ตามกาหนดการ
ตารางการฝึกอบรม
เทคนิคในการฝึกอบรม
การบรรยาย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ระดมสมอง และศึกษาดูงาน

-4วิทยากรในการฝึกอบรม
วิทยากรจากภายในกรมชลประทาน และผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาจากหน่วยงานภายนอก
และภาคเอกชน
การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ดังนี้
1.1 จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ากว่าจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
โครงการที่กาหนดไว้
1.2 ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ Placement Test โดยสถาบันเกษตราธิการ สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.3 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ โดยการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม
1.4 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับฝึกอบรม
1.5 ประเมินผลการวางแผนการนาความรู้จากการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
1.6 ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรมเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม
3. ติดตามผลการฝึกอบรมภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 3 – ๖ เดือน ดังนี้
3.๑ ติดตามผลการนาความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
3.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
3.3 ติดตามประโยชน์ของโครงการฝึ กอบรมที่มีผ ลต่อประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงาน ผลงานหรือบริการของหน่วยงาน
เกณฑ์ชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ)
1. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ากว่าจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
โครงการที่กาหนดไว้
2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี
3. ร้อยละ 70 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการวางแผนการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. จานวนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ต่ากว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2
5. ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
กระบวนการฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับไม่ต่ากว่าค่อนข้างมาก
ผลลัพธ์ (จากการติดตามผลโครงการ)
1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้า รับการฝึกอบรมที่มีการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้า รับการฝึกอบรมที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

-53. ร้อ ยละ 70 ของผู้บัง คับ บัญ ชาต้น สัง กัด ของผู้เ ข้า รับ การฝึก อบรมที่ใ ห้ค วามเห็น ว่า
การฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การรับรองผลการฝึกอบรม
1. ผู้ผ่านการทดสอบเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม
2. ผู้จัดจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมและคะแนนเพื่อลงทะเบียนประวัติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
(ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่) ค่าที่พัก (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม) ค่าที่พัก
(วิทยากรและเจ้าหน้าที่) ค่ายานพาหนะ (ค่าเช่ารถตู้ ค่าเช่ารถบัส และค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สาหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใช้งบประมาณตามที่กองแผนงานจัดสรรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน
เป็นเงินจานวน 2,204,180 บาท (สองล้านสองแสนสี่ พันหนึ่งร้อยแปดสิ บบาทถ้ว น) ให้สามารถถัว จ่า ย
ได้ตลอดหลักสูตร
2. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ค่าเบี้ ยเลี้ยง ค่าที่พักก่อนและหลังการฝึกอบรม
และค่ายานพาหนะ ใช้งบประมาณจากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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
2. รองอธิบดีฝ่ายบารุงรักษา กรมชลประทาน
รองประธาน
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบารุงรักษา)
กรรมการ
4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
6. ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
7. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการและ
เลขานุการ
8. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-62. 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
2. นายชลิต ดารงศักดิ์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
3. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถาบันพัฒนาการชลประทาน
คณะกรรมการ
1. นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
2. นายจานงค์ เมตตาจิตร
ผู้อานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล

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

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธาน

-73. นายไพศาล วรรณเกื้อ
กรรมการ
ผู้อานวยการส่วนสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
4. ผู้อานวยการส่วนจัดการด้านกายภาพและทดสอบมาตรฐาน
กรรมการ
ด้านชลประทานและน้า สถาบันพัฒนาการชลประทาน
5. ผู้อานวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการชลประทาน
กรรมการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
6. หัวหน้าฝ่ายพัฒนากาลังคนคุณภาพ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
7. นางเรียม ทองย้อย
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันพัฒนาการชลประทาน
8. นายธวัฒน์ แสนภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการและ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสาวพรเพ็ญ เพชรรุ่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
10. นายรสุ สืบสหการ
กรรมการและ
ผู้อานวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เลขานุการ
การชลประทาน สถาบันพัฒนาการชลประทาน
11. นายปรเมนทร์ ขะพินิจ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
กรรมการและ
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการชลประทาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
12. นางสาวธมนต์วรรณ เฉลิมสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการและ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวลฎาภา พูลคล้าย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการและ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
1. นายไพศาล วรรณเกื้อ
วิศวกรชลประทานชานาญการพิเศษ
2. นายรสุ สืบสหการ
วิศวกรชลประทานชานาญการ
3. นางเรียม ทองย้อย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
4. นายปรเมนทร์ ขะพินิจ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
5. นางสาวภิญญ์ภัทรา ท่าทราย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นางสาววันทนี ผลผยุง
เจ้าพนักงานธุรการ
7. นางสาวเจนจิรา แสนสาคร
เจ้าพนักงานธุรการ
8. นายนพพล รักน้อย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นายธวัฒน์ แสนภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2. นางสาวปาณิสรา แก้วคา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. นางสาวลฎาภา พูลคล้าย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4. นางสาวพรเพ็ญ เพชรรุ่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิยุทธ สุตัญตั้งใจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

-8สถานที่ติดต่อรายละเอียด
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา จันทโรภาส นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ถนนติวานนท์ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 โทร. 0 2583 4193 – 4
2. นางสาวเจนจิรา แสนสาคร เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
ถนนติวานนท์ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0 2584 0378 - 9 ต่อ 133

