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พฒันาโดย  ศนูย์สารสนเทศ  กรมชลประทาน 

 

แบบตอบรับเข	าร�วม 
ประชุมคณะทํางานจัดการความรู� (KM Team) คร้ังที่ 6/2560 

วันศุกร/ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห�องประชุม 300 ช้ัน 3 อาคารศูนย/วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม. 

 
 

************************ 
  
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).............................................สกุล..................................................................... 
 ตําแหน�ง.................................................................................................................................................                
 หน�วยงาน.............................................................................................................................................. 
 โทรศัพท�...............................................................โทรสาร.................................................................... 
 E-mail …………………………………………................................................................................................... 
 
 
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).............................................สกุล..................................................................... 
 ตําแหน�ง.................................................................................................................................................                
 หน�วยงาน.............................................................................................................................................. 
 โทรศัพท�...............................................................โทรสาร.................................................................... 
 E-mail ………………………………………................................................................................................…… 
 
 
 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).............................................สกุล..................................................................... 
 ตําแหน�ง.................................................................................................................................................                
 หน�วยงาน.............................................................................................................................................. 
 โทรศัพท�...............................................................โทรสาร.................................................................... 
 E-mail …………………………………................................................................................................………… 
 
 
 
 
 กรุณาส�งแบบตอบรับ  ภายในวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 
 ฝ'ายบริหารท่ัวไป  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 โทรศัพท�  โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๓๖๐  
 อีเมล�   saraban2360@hotmail.co.th 
 
 
 
 
 (สําหรับบุคลากรท่ีสนใจเข	าร�วมรับฟHง) 



 
 

แผนการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน (Work manual)  
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

 
 

ลําดับ 
 

ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 
แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  

ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

ไม�มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล�ม ไฟล� ทันสมัย ปรับปรุง 

1 คู�มือการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําและ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล&งในเขตชลประทาน 

�     �   ฝ+ายจัดสรรน้ําที่ 1 

2 คู�มือการจัดทํา Rating Curve  � �  � �   ฝ+ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

3 คู�มือการใช&แบบจําลอง ANNs  � �  � �   ฝ+ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

 
4 คู� มือการจัด ทํารายงานปริมาณตะกอน

แขวนลอยรายเดือนและรายปBในลุ�มน้ําหลัก
ของประเทศไทย 
 

� 

    

� � � ฝ+ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

5 คู�มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ�
ระหว�างปริมาณตะกอนแขวนลอยกับพื้นที่ลุ�ม
น้ําใน 25 ลุ�มน้ําหลักของประเทศไทย 
 

� 

    

� � � ฝ+ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

6 คู�มือการจัดทํารายงานการประเมินตะกอน
ท&องน้ําในลําน้ําต�างๆ ของประเทศไทย 

� 
    

� � � ฝ+ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

 

แบบฟอร�ม 2  



-๒- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

ไม�มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล�ม ไฟล� ทันสมัย ปรับปรุง 

7 คู�มือการจัดทํารายงานการศึกษาปริมาณการ
สะสมตะกอนที่ส�งผลกระทบต�อปริมาณความจุ
ของอ�างเก็บน้ํา 

� 
    

� � � ฝ+ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

8 คู�มือการใช&งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก �     �   ฝ+ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

9 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอ
ตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
ด&านปรับปรุงบํารุงรักษา 

 ����    ����  ���� ����   ฝ+ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

10 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณาแผนงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 

 ���� ����  ���� ���� ����  ฝ+ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

11 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอ
กําหนดโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษา และ
ฝ+ายส�งน้ําและบํารุงรักษา (เพิ่มใหม�) 

����     ����   ฝ+ายบํารุงรักษาหัวงาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

12 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
บํารุงรักษาระบบส�งน้ําคลองชลประทานของ
โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล 
จังหวัดพิษณุโลก  

����     ����   ฝ+ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 



-๓- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

ไม�มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล�ม ไฟล� ทันสมัย ปรับปรุง 

13 คู�มือการตรวจหนังสืออนุญาตและหนังสือต�อ
อายุการอนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่น 

����     ���� ����  ฝ+ายการใช&พื้นที่      
ด&านชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

14 คู�มือการจัดลําดับความเสี่ยงสําหรับเขื่อนของ
กรมชลประทาน 

����     ���� ����  
 

ฝ+ายวิศวกรรม 

15 คู�มือการหาปริมาณการใช&น้ําของพืชโดยใช&
ถังวัดปริมาณการใช& น้ํา แบบระบายน้ํา 

(Percolation type Lysimeter) 

����     ����   ฝ+ายวิจัยการใช&น้ํา
ชลประทาน 

16 คู�มือปฏิบัติงาน กระบวนการย�อยปฏิบัติการ
ส�งน้ํา  ด&านการรายงานผลการเพาะปลูกพืช
รายสัปดาห�ด&วยระบบออนไลน� 

 ���� ����  ���� ����   ฝ+ายสถิติการใช&น้ํา 
ชลประทาน 

17 คู�มือการจัดทําเอกสารเผยแพร�วิชาการด&าน
การใช&น้ําชลประทาน 

����     ���� ���� ���� ฝ+ายเผยแพร�การใช&น้ํา
ชลประทาน 

18 คู�มือการจัดทําเอกสารเผยแพร� ����     ���� ���� ���� ฝ+ายเผยแพร�การใช&น้ํา
ชลประทาน 

 
19 คู�มือการเก็บข&อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ����     ����   สถานีทดลองการใช&น้ํา

ชลประทานที่ ๑ 
 



-๔- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

ไม�มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล�ม ไฟล� ทันสมัย ปรับปรุง 

20 คู� มือการเก็บข&อมูลการเจริญเติบโตและ
องค�ประกอบผลผลิตข&าวและพืชไร� 

����     ����   สถานีทดลองการใช&น้ํา
ชลประทานที่ ๒ 

21 คู� มื อ ก า ร เ ก็ บ ตั ว อย� า ง ดิ น และ น้ํ า เ พื่ อ
การเกษตร 

����     ����   สถานีทดลองการใช&น้ํา
ชลประทานที่ ๓ 

22 คู�มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช&น้ําของข&าว 
(Rice Lysimeter) 

����     ����   สถานีทดลองการใช&น้ํา
ชลประทานที่ ๔ 

23 คู�มือการหาค�าความถ�วงจําเพาะปรากฏของดิน 
(Apparent Specific Gravity ; As) 

����     ����   สถานีทดลองการใช&น้ํา
ชลประทานที่ ๕ 

24 คู� มือการเก็บข&อมูลการเจริญเติบโตและ
องค�ประกอบผลผลิตไม&ผล 
 

����     ����   สถานีทดลองการใช&น้ํา
ชลประทานที่ ๖ 

25 คู� มือการเก็บข&อมูลการเจริญเติบโตและ
องค�ประกอบผลผลิตปาล�มน้ํามัน 
 

����     ����   สถานีทดลองการใช&น้ํา
ชลประทานที่ ๗ 

26 คู�มือการวิเคราะห�สถิติด&านการเกษตร ����     ����   สถานีทดลองการใช&น้ํา
ชลประทานที่ ๘ 

 
27 คู�มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช&น้ําของพืช

แบบระบายน้ํา(Percolation type Lysimeter) 
 

����     ����   สถานีทดลองการใช&น้ํา
ชลประทานที่ ๙ 



-๕- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

ไม�มี มี 2560 2561 2562 
รูปเล�ม ไฟล� ทันสมัย ปรับปรุง 

28 คู�มือการสอบเทียบอาคารชลประทาน  ����   ���� ����   ฝ+ายปฏิบัติการ 
อุทกวิทยา 

ศูนย�อุทกวิทยาฯ 
รวม 

 
20 7 6 0 7 28 9 6  

 




