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โครงการฝกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยระบบเครือขายและระบบบริการฝากไฟลผานเครือขาย
กรมชลประทาน (Network File Service : NFS)
หลักการและเหตุผล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทานไดพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ
ใชในการบริการเผยแพรขอมูลดานสารสนเทศ การติดตอสื่อสารเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
ตางๆ ภายในกรมชลประทาน และถือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการงานดานชลประทาน และงาน
ดานอื่นๆ ซึ่งผูบริหารกรมฯ ไดใหความสําคัญและมุงเนนเรื่องการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลสารสนเทศระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
จากเหตุผลขางตนทําใหระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร ตองสามารถใหบริการกับผูใชงานไดมี
เสถียรภาพและความพรอมใชงานไดตลอดเวลา ผูใชงานจึงควรมีความรู เขาใจ ถึงภัยคุกคามอันเกิดจากการใช
งานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและแกไขปญหาการใชงานเบื้องตนได ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จึงจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยระบบเครือขายและระบบบริการฝากไฟลผานเครือขาย
กรมชลประทาน (Network File Service : NFS) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจหลักการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย ภัยคุกคามจากระบบเครือขายและการปองกัน ไวรัสคอมพิวเตอร ระบบ Update
patch ของ Windows (Windows Server Update Services : WSUS) และระบบฝากไฟลผานเครือขายซึ่ง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดพัฒนา เพื่อฝากไฟลไวที่เครื่องแมขายของกรมฯ ซึ่งจะทําใหมีการ
ใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตระหวางประเทศลดลง รวมถึงการใชงานที่เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการอบรม
1. เพื่อใหผูใชงานเขาใจเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมชลประทาน
2. เพื่อใหผูใชงานเขาใจและสามารถใชงานโปรแกรมปองกันไวรัสของกรมชลประทาน
3. เพื่อใหผูใชงาน เขาใจและสามารถใชงาน ระบบ NFS ระบบ WSUS และสามารถติดตั้งใชงาน
โปรแกรม TeamViewer ได
4. เพื่อใหผูใชงานสามารถแกไขปญหาขอขัดของเบื้องตนเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
5. เพื่อใหผูใชงานสามารถบอกปญหา ขอขัดของ เกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหกับ
Helpdesk ระบบเครือขาย กรมชลประทานไดถูกตอง
หัวขอวิชาในหลักสูตร
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Virtualization & Cloud Computing Technology
(๐๙:๐๐ – ๑๐:๓๐ น.)
- Virtualization Technology คืออะไร ทํางานอยางไร
- Virtualization Technology มีประโยชนอยางไร และสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางไร
- แนะนํา VMWare Workstation
- Cloud Computing คืออะไร ทํางานอยางไร
- Cloud Computing มีประโยชนอยางไร และสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางไร
- G-Cloud Computing , Rid-Cloud
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2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชงาน NFS/TeamViewer/WSUS
(๑๐:๔๕ – ๑๒:๐๐ น. และ ๑๓:๐๐ – ๑๔:๔๕ น.)
- NFS คืออะไร ทํางานอยางไร มีประโยชนอยางไร
- การติดตั้งและการใชงาน NFS บนเครื่องแมขาย เชน Windows Server, Linux Server
(Red hat)
- การใชงาน NFS ในเครื่องลูกขาย
- Remote Control Application คืออะไร
- Team Viewer คืออะไร ทํางานอยางไร มีประโยชนอยางไร และสามารถนํามาประยุกตใชได
อยางไร
- การใชงาน Remote control ดวยโปรแกรม TeamViewer
- WSUS (Microsoft Windows Software Update Services) คืออะไร ทํางานอยางไร มี
ประโยชนอยางไร
- วิธีการติดตั้งและ การใชงาน WSUS รวมทั้ง Monitoring and Report
3. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมปองกันไวรัส ESET Endpoint Antivirus
(๑๕:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.)
- คุณลักษณะตางๆ และประโยชนของโปรแกรมปองกันไวรัส
- คุณลักษณะของ ESET Endpoint Antivirus
- แนะนําการใชงานตางๆ
- แนะนําการแกไขปญหาเบื้องตน
รวม ๖ ชั่วโมง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ( Virtualization &
Cloud Computing Technology)
2. ผูเขารับการอบรมสามารถใชงานระบบNFS ระบบWSUS และใชงานโปรแกรมTeamViewer/WSUS
3. ผูเขารับการอบรม สามารถใชงานโปรแกรมปองกันไวรัสที่ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมชลประทานใหบริการ และแกไขปญหาการใชงานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
เบื้องตนได
คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
เปน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ทุกสายงานทุกระดับ ที่มีความสนใจในการเพิ่มพูน
ความรู ทักษะและความชํานาญดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย และไดรับการเสนอชื่อเขารับการ
ฝกอบรมจากหนวยงานตนสังกัด
จํานวนผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน
๕ รุน ประมาณรุนละ ๓๐ คน
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ระยะเวลาในการฝกอบรม
จํานวนรุนละ
๑ วันทําการ
รุนที่ ๑
/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
รุนที่ ๒
/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
รุนที่ ๓
/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
รุนที่
๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
รุนที่
๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

(เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
(เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
(เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
(เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
(เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)

เทคนิคการฝกอบรม
1. บรรยาย และฝกปฏิบัติในหองฝกอบรม
2. บรรยาย และฝกปฏิบัติถายทอดผานระบบ Streaming ซึ่งผูสนใจสามารถฟงการบรรยายและฝก
ปฏิบัติได ณ สํานัก/กอง ที่ปฏิบัติงาน
วิทยากรในการฝกอบรม
วิทยากรจาก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
เซอรวิส จํากัด

บริษัท พี.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด

การประเมินผลการฝกอบรม
ประเมินผลโครงการจากแบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฝกอบรม
เกณฑชี้วัดผลสําเร็จโครงการฯ
รอยละ ๘๐ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร แกไชปญหาการ
ใชงานเบื้องตนได รวมทั้งสามารถใชงานโปรแกรมปองกันไวรัสและโปรแกรมอัตถประโยชนอื่น ไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ
๑. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรม ดังนี้
๑.๑ จํานวนผูเขารับการฝกอบรมจริง ตองไมต่ํากวาจํานวนผูเขารับการฝกอบรมตาม
เปาหมายโครงการที่กําหนดไว (๓๐ คน)
๑.๒ รอยละของผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑการประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑการ
ประเมินดังนี้
๑.๒.๑ ประเมินความรู ความเขาใจ โดยการทดสอบกอน – หลังการฝกอบรม
๑.๒.๒ ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู และการฝกปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรม
๑.๓ ประเมินผลการวางแผนการนําความรูจากการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมไปใชใน
การปฏิบัติงาน
๑.๔ ประเมินความคุมคาดานการประหยัดคาใชจายของโครงการฝกอบรม เปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
๒. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝกอบรม โดยใชแบบสอบถาม
๓. ติดตามผลการฝกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม ประมาณ ๓ – ๖ เดือน ดังนี้
๓.๑ ติดตามผลการนําความรู ของผูเขารับการฝกอบรมจากการฝกอบรมไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน
3-4

โครงการ

๓.๒ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมตามวัตถุประสงคของ

๓.๓ ติดตามประโยชนของโครงการฝกอบรมที่มีผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ผลงานหรือบริการของหนวยงาน

คาใชจายในการฝกอบรม
1. คาใชจายในการดําเนินงานจัดฝกอบรม เชน คาวิทยากร , คาอาหาร กลางวัน อาหาร วางและ
เครื่องดื่ม , เอกสารประกอบการอบรม บริษัทรับจางบํารุงรักษาระบบเครือขายฯ เปนผูรับผิดชอบ
2. คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม เชน คาที่พัก คายานพาหนะ และคาเบี้ยเลีย้ ง ใชงบประมาณ
จากหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการฝกอบรม
สถานที่ฝกอบรม
หองฝกอบรมคอมพิวเตอร ๔๐๕ ชั้น ๔ อาคารศูนยวิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
สถานที่ติดตอรายละเอียด
สอบถามรายละเอียดไดที่ สวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมชลประทาน สามเสน โทร. ๒๔๖๘ , ๒๗๗๙ , ๒๙๕๒ (ภายใน), ๓๓๓๓ (VoIP) ๐-๒๒๔๓-๑๐๙๖
(สายตรง) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ network.rid.go.th
***********************************
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รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมชลประทาน
รุ่นที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2560
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 405 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
ลำดับ
ชื่อ
1 นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
2 นางสาวพัชราภรณ์ ขาวโต
3 นายศรัณย์พงษ์ เล็บขาว
4 นางสาวจุติพร ฉันทประเสริฐวุฒิ
5 นางสาวกัญชพร จิตกุล
6 นางสาวนภาพร ครุฑโต
7 นายปฐมศักดิ์ ลูมิง
8 นางสาวปทิตตา กล้าหาญ
9 นางสาวนัฐกานต์ จันทุดม
10 นายธนพูล จิตพรมมา
11 นายทินกร ทาเธาว์
12 นายสุวัฒน์ พลอินทร์
13 นายณัฐชัย สุริยะ
14 นายปรีชา เนตร
15 นายพัสกร หลวงราช
16 นายโยธิน สุธรรม
17 นางสาวพลอยไพลิน สีปากดี
18 นางสาววิธาริณี เงินปาน

ตำแหน่ง
วิศวกรชลประทานชานาญการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างเครื่องกล
นายช่างชลประทาน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

โครงกำร/ส่วน
ส่วนจัดการข้อร้องเรียน
ส่วนส่งเสริมฯด้านบริหารจัดการนา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนบัญชี
ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง

โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
โครงการส่งนาและบารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล
โครงการก่กอสร้าง
ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน
ส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน

สำนัก/กอง
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ลำดับ
ชื่อ
19 นางสาวสราวรรณ วิทโยดม
20 นายศิระพิสิษฐ์ พัฒนพงศ์อนันต์
21 นายวรัญชิต ส่วยเมือง
22 นายธวัช ยะแสง
23 นายเอกนรินทร์ หอมนาน
24 นายจักรพันธุ์ อุไรพันธุ์
25 นางสาวจิรนันท์ แซ่ตัน
26 นางสาวสมหญิง แพใหญ่
27 นายทศพงศ์ วิสุทธิเวศ
28 นายปฤญจ์ กรอบทอง
29 นายนิพนธ์ ยุภา
30 นายธีระวัตร์ อรรถสิทธิ์
31 นายนิกร รุ่นนิ่ม

ตำแหน่ง
นิติกรปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
นายช่างชลประทาน
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
นายช่างเครื่องกลปฏิบตั ิงาน
พนักงานทั่วไป บ 1
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
นายช่างเครื่องกล
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายช่างเครื่องกลชานาญงาน

โครงกำร/ส่วน
ฝ่ายสอบสวน
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นา
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นา
โครงการชลประทานสมุทรปราการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนเครื่องจักรกล
โครงการชลประทานระนอง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาปราณบุรี
โครงการชลประทานจันทบุรี
โครงการส่งนาและบารุงรักษาผักไห่
ส่วนสารวจทาแผนที่ภาคพืนดิน
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ

สำนัก/กอง
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักวิจัยและพัฒนา
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
สานักงานชลประทานที่ 10
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมชลประทาน
รุ่นที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2560
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 405 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ
นางสาวสุวนันท์ พุกเที่ยง
นางสาวกนกวรรณ ชูประเสริฐ
นางสาวอรพิชา บุญณรงค์
ว่าที่ ร.ต.วชิรนันท์ ชัยศรี
นายพิทกั ษ์ อุรโลก
นายเจริญชัย ฤทธิ์ดอน
นางเอมอร จริศราภูริน
นายพงศธร ปัญญาประชุม
นายวิฒิชัย วงศ์เฉลียว
ว่าที่ ร.ต.สุทธิพันธ์ รอดเนียม
นางสาวทิพากร สีวอ
นายชัยยศ จันทร์เสวก
นายภัทรวิทย์ ถ้วยทอง
นายชาญณรงค์ กลิ่นศรีสุข
นายอิศรุต โภชาคม
นายเจษฎา ปรอดครบุรี
นายวัชรพล เจริญทัศน์
สิบเอกคงชนก ด้ารงค์สกุล

ตำแหน่ง
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
พนักงานธุรการ ส 2
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
นายช่างเครื่องกลปฏิบตั ิงาน
นายช่างเครื่องกล
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตั ิการ
ช่างฝีมือโรงงาน ช 1
ช่างฝีมือโรงงาน ช 1
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายช่างเครื่องกล
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

โครงกำร/ส่วน
ส่วนส่งเสริมฯด้านบริหารจัดการน้า
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานศรีสะเกษ
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษามูลบน-ล้าแซะ
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3/2
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
ส่วนเครื่องจักรกล
ส่วนเครื่องจักรกล
โครงการชลประทานเพชรบุรี
โครงการชลประทานสระแก้ว
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาคลองสียัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานสระบุรี

สำนัก/กอง
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส้านักงานเลขานุการกรม
ส้านักงานเลขานุการกรม
ส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ส้านักงานชลประทานที่ 8
ส้านักงานชลประทานที่ 8
ส้านักกฎหมายและที่ดิน
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักงานชลประทานที่ 11
ส้านักงานชลประทานที่ 11
ส้านักวิจัยและพัฒนา
ส้านักงานชลประทานที่ 14
ส้านักงานชลประทานที่ 14
ส้านักงานชลประทานที่ 14
ส้านักงานชลประทานที่ 9
ส้านักงานชลประทานที่ 9
กองแผนงาน
ส้านักงานชลประทานที่ 10

ลำดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ
นายอานนท์ หอมดี
นายเฉลิมวุฒิ อยู่โต
นายสุวิจักขณ์ จงประจนต์
นายสารัช คงคารักษ์
นายศุภเดช ศรีขุ่ย
นายขจร ใบพลูทอง
นายณัฐพล จันทร์ต๊ะนาเขตร
นายเจษฎา คูหา
นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ
นางสาวอรุณศรี นุฤทธิ์มนตรี
นายกรธัช ชาญพัฒน์กุล
ว่าที่ ร.ต.กัมปนาท หมื่นใจ
นายอภิรักษ์ ประดิษฐ์

ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ช 2
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายช่างชลประทาน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
วิศวกรส้ารวจช้านาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายช่างเครื่องกลปฏิบตั ิงาน
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายช่างเครื่องกลช้านาญงาน

โครงกำร/ส่วน
โครงการชลประทานสระบุรี
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาสามชุก
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษายางมณี
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนส้ารวจกันเขตฯ
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษานเรศวร
ส่วนติดตามและประเมินผล
สกก.6
ส่วนวิศวกรรม
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ

สำนัก/กอง
ส้านักงานชลประทานที่ 10
ส้านักงานชลประทานที่ 12
ส้านักงานชลประทานที่ 12
ส้านักงานชลประทานที่ 12
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ส้านักงานชลประทานที่ 3
กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมชลประทาน
รุ่นที่ 3 วันที่ 26 เมษายน 2560
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 405 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ
นายอรรถพร พวงผิว
นายบุญธรรม ผลนา
นางสาวรมิดา ฮกเจริญ
นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์เรียบ
นายสิริวัชร เทียบบุญ
นายจ้านง ภัทรวิหก
นายสุชล ด้วงเงิน
นายปริวัตร น้าค้าง
นายจักริน รุ่งเรือง
นายณัฐพล วรรณวงษ์
นายวัลลภ พรหมยก
นายบุรินทร์ โพนประสิทธิ์
นางจิดาภา น้อยจีน
นางสาวนลินพร กลิ่นดอกแก้ว
นายชุมพล ไตรมนตรี
นางสาวฐิลาพร เชตุราช
นางสาวภัทราภรณ์ ไชยศิลป์
นางเกศินี น้อยจันทร์
นายคนองศักดิ์ บุญญาชัย

ตำแหน่ง
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
นายช่างชลประทานช้านาญงาน
นิติกรช้านาญการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
นายช่างเครื่องกล
นายช่างเครื่องกล
ช่างสื่อสาร ช 4
วิศวกรโยธาปฏิบตั ิการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
พนักงานทั่วไป บ 1
นายช่างชลประทาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์ ส 2
พนักงานชลประทาน บ 2

โครงกำร/ส่วน
ส่วนส่งเสริมฯด้านบริหารจัดการน้า
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาล้านางรอง
ฝ่ายกฎหมาย
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ
ส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ
ส่วนเครื่องจักรกล
ส่วนเครื่องจักรกล
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
ส่วนวิศวกรรม
โครงการชลประทานนครสวรรค์
โครงการชลประทานนครสวรรค์

สำนัก/กอง
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส้านักงานชลประทานที่ 8
ส้านักกฎหมายและที่ดิน
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักงานชลประทานที่ 11
ส้านักงานชลประทานที่ 11
ส้านักงานชลประทานที่ 11
ส้านักวิจัยและพัฒนา
ส้านักงานชลประทานที่ 14
ส้านักงานชลประทานที่ 14
ส้านักงานชลประทานที่ 14
กองแผนงาน
ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
ส้านักงานชลประทานที่ 3
ส้านักงานชลประทานที่ 3

ลำดับ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ
นายจักรพันธ์ นันทปรีชากุล
นางสาวธนิตา นาคท้วม
นายสมศักดิ์ แก้วสอน
นายภาณุพันธ์ เตวา
นางสาวอุทมุ พร ชมโฉม
นายกิตติคุณ คะโยธา
นายขจรพงศ์ บุญเสถียร
นายอุทยั งามเสน่ห์
นางโสภา เย็นใจ
นายปิติ ใฝ่กระโทก
นายพงศ์สรัญ ชุ่มชัยรัฐน์

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายช่างชลประทาน
นายช่างเครื่องกลปฏิบตั ิงาน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
วิศวกรชลประทาน
นักจัดการงานทั่วไป
ช่างฝีมือสนาม ช 3
พนักงานพิมพ์ ส 2
นักอุทกวิทยาปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ

โครงกำร/ส่วน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
สกก.3
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษามหาราช
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนยุทธศาสตร์
ส่วนยุทธศาสตร์
ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
ส่วนยุทธศาสตร์

สำนัก/กอง
ส้านักงานชลประทานที่ 3
กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
ส้านักงานชลประทานที่ 10
ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
กองพัสดุ
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมชลประทาน
รุ่นที่ 4 วันที่ 27 เมษายน 2560
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 405 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ
นางสาวธนวรรณ วรรณวงษ์
นายวชิระ สุรินทร์
นายสิทธิโชค ศรีนาค
นายปรเมนทร์ ขะพินิจ
นายสุชาติ แทนหนู
นายชากร ชุมพล
นางสาวกนกพร เพ็ชร์น้าดี
นายนันท์นภัส ปลาบู่ทอง
นายพรรษชนม์ กุตัน
นางสาวจันทร์จิรา อักษรณรงค์
นายประเวศ ทองอิน
นายกฤษณะ เจริญสวัสดิ์
นายฐิติวัฒน์ กล่้าศิริ
นายนคร พุทธรัตน์
นายณัฐวุฒิ ค้าเหล็ก
นายจิณัฐกริษฐ์ กล้าสงคราม
นายธนชัญ สุขสิกร
นายวีรภัทร เกิดม่วง

ตำแหน่ง
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
พนักงานเครื่องกล
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่างฝีมือโรงงาน ช 1
ช่างฝีมือโรงงาน ช 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานทั่วไป
นายช่างเครื่องกล
นายช่างเครื่องกล

โครงกำร/ส่วน
ส่วนส่งเสริมฯด้านบริหารจัดการน้า
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้า
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาพระยาบรรลือ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์
ส่วนเครื่องจักรกล
ส่วนเครื่องจักรกล
ส่วนติดตามและประเมินผล
ส่วนกิจกรรมพิเศษ
ส่วนกิจกรรมพิเศษ
ส่วนกิจกรรมพิเศษ
ส่วนวิศวกรรม
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

สำนัก/กอง
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักงานชลประทานที่ 11
ส้านักวิจัยและพัฒนา
ส้านักงานชลประทานที่ 16
ส้านักงานชลประทานที่ 16
ส้านักงานชลประทานที่ 14
ส้านักงานชลประทานที่ 14
กองแผนงาน
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ส้านักงานชลประทานที่ 2
ส้านักงานชลประทานที่ 11
ส้านักงานชลประทานที่ 11
ส้านักงานชลประทานที่ 11
ส้านักงานชลประทานที่ 11

ลำดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ
นายวีระศักดิ์ แสงเพ็ชร
นายรพีพงศ์ รัชฏาศรี
นางเนาวรัตน์ สุพรรณพงค์
นายอริยะ จงอุตส่าห์
นายวิทยา ค้าเครือ
นางมุกญาดา ผิวขาว
นางสาวกมลชนก แพวขุนทด
นายณัฏฐพงศ์ วุฒิธนากร
นายวีรพล ชัยวงค์
นายศราวุฒิ ขัดธิพงษ์
นายอนุพันธ์ พรมรักษ์
นายสุริยา แสนจันทร์
นางสาวจันทร์เพ็ญ สมบูรณ์

ตำแหน่ง
นายช่างเครื่องกลปฏิบตั ิงาน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
วิศวกรโยธาปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุช้านาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างเครื่องกล
นายช่างเครื่องกล
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
วิศวกรโยธา
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

โครงกำร/ส่วน
สกก.12
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาแม่วัง
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาช่องแค
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
ส่วนยุทธศาสตร์
ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ

สำนัก/กอง
กองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
ส้านักงานชลประทานที่ 2
ส้านักงานชลประทานที่ 10
ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
กองพัสดุ
ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่ายกรมชลประทาน
รุ่นที่ 5 วันที่ 28 เมษายน 2560
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 405 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ
นางสาวบุษบา สร้อยวัล
นางสาววลัยพร ชัยเดชา
นายนิพนธ์ ตาลสร้อย
นายอนุชิต นามนนท์
นายสมบัติ มีลักษณะสม
นายขจรเกียรติ น้อยชื่น
นายปริญญา ภารแผ้ว
นางสาวนิภาพร สาริพร
นายรัฐพงษ์ นามวงษา
นายเตชินท์ ศรีบรุ ินทร์
นางสาวมลิวัลย์ ธรรมนันท์
นายกสิวัตน์ อินต๊ะชัย
นายศุภชัย วุฒิวงศา
นางสาวภัทรวดี มีศรีผ่อง
นายฉกาจ โชตินอก
นางอลิษา วงศ์เสงี่ยม
นางสาวทรรฐธนมณฑน์ หมูแก้วเครือ
นายปฏัก จันทร์พิลา

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการโครงการ
นายช่างชลประทาน
นายช่างชลประทาน
เจ้าพนักงานธุรการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

โครงกำร/ส่วน
ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง
ส่วนเงินนอกงบประมาณ
โครงการก่อสร้าง
โครงการส่งนาและบารุงรักษาเสียวใหญ่
โครงการส่งนาและบารุงรักษาพรม-เชิญ
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
โครงการชลประทานมหาสารคาม
โครงการชลประทานมหาสารคาม
ส่วนวิศวกรรม
โครงการชลประทานเชียงใหม่
โครงการชลประทานเชียงใหม่
ผ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนวิศวกรรม
โครงการส่งนาและบารุงรักษามูลล่าง

สำนัก/กอง
กองการเงินและบัญชี
กองการเงินและบัญชี
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 6
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สานักงานชลประทานที่ 8

ลำดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ
นางสาววนิดา ทนันชัย
สิบเอกเชี่ยวชาญ โตโคกสูง
นายมณเฑียร ปราณีราช
นายจตุพล ฤทธิ์ตรีเนียม
นายธนวัฒน์ เทพธานี
นายเอกพงษ์ รัตนพันธ์
นายชัยวุฒิ มุขเสือ
นางสาววิทติ า สุมิพันธ์
นายนพรุจ พันธุ์เพ็ง
นางสาวชุตินาฏ มะลิวัลย์
นายภัทราวุธ สุขสาคร
นายพงศกร สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายช่างเครื่องกล
นายช่างชลประทาน
วิศวกรชลประทานปฏิบตั ิการ
วิศวกรชลประทาน
ผวน.ผง.
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบตั ิการ

โครงกำร/ส่วน
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3/1
โครงการฯรังสิตใต้
ส่วนเครื่องจักรกล
ส่วนวิศวกรรม
โครงการชลประทานตรัง
ส่วนเครื่องจักรกล
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์
โครงการชลประทานนครนายก
โครงการชลประทานระยอง
ส่วนวิเคราะห์นโยบาย
โครงการชลประทานอุทยั ธานี
ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สำนัก/กอง
สานักกฎหมายและที่ดิน
สานักงานชลประทานที่ 11
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 16
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 14
สานักงานชลประทานที่ 9
สานักงานชลประทานที่ 9
กองแผนงาน
สานักงานชลประทานที่ 12
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

