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ฉบับร�าง 
 

คําส่ังสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
ท่ี           /2559 

เรื่อง  แต�งตั้งผู&บริหารการจัดการความรู& (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)  
และทีมงานการจัดการความรู& (Knowledge Management Team หรือ KM Team)   

เจ&าหน&าท่ีสารสนเทศ  และทีมงานเครือข�ายในการติดตามข&อมูลและประสานงานการจัดการความรู& 
 

------------------------------------------- 
   
  ตามคําสั่งสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ท่ี ๑2/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 
เรื่อง แต%งต้ังผู(บริหารจัดการความรู( (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงานการจัดการความรู( 
(Knowledge Management Team หรือ KM Team) , เจ(าหน(าท่ีสารสนเทศ และทีมงานเครือข%ายในการ
ติดตามข(อมูลและประสานงานการจัดการความรู(ไว(แล(ว นั้น 

  เพ่ือให(การดําเนินงานด(านการจัดการความรู(ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา                 
เปFนไปด(วยความเรียบร(อยครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู( เ พ่ือพัฒนาสํานักบริหารจัดการน้ํา                     
และอุทกวิทยาเปFนองคHกรแห%งการเรียนรู( และสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรHกรมชลประทานและการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น จึงขอยกเลิกคําสั่งสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา                      
ท่ี ๑2/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 และแต%งต้ังผู(บริหารจัดการความรู( (Chief Knowledge Officer 
หรือ CKO) และทีมงานการจัดการความรู( (Knowledge Management Team หรือ KM Team) เจ(าหน(าท่ี
สารสนเทศ  และทีมงานเครือข%ายในการติดตามข(อมูลและประสานงานการจัดการความรู(ใหม% ดังนี้ 

  ๑. ผู&อํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา เปEนผู&บริหารจัดการความรู&  
(Chief Knowledge Officer หรือ CKO) โดยมีอํานาจหน(าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (๑) อํานวยการ กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของทีมงานการจัดการความรู( 
(KM Team) 
 (๒) พิจารณาอนุมัติการกําหนดขอบเขต เปQาหมาย และแนวทางการจัดการความรู(               
และแผนการจัดการความรู(เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรHกรมชลประทาน และสํานักบริหารจัดการน้ํา          
และอุทกวิทยา 
 (๓) พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการดําเนินงานด(านการจัดการความรู( 
 (๔) แต%งต้ังทีมงาน/คณะทํางาน/คณะกรรมการเพ่ิมเติม เพ่ือมอบหมายให(รับผิดชอบ          
การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู( 

  ๒. ทีมงานการจัดการความรู& (Knowledge Management Team หรือ KM Team)    
มีองคHประกอบและอํานาจหน(าท่ี  ดังนี้ 
  องคGประกอบท่ี ๑ 
  ท่ีปรึกษาสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา   ท่ีปรึกษา KM Team 
 
 

อํานาจหน&าท่ี... 
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อํานาจหน&าท่ี 
ให(คําปรึกษา แนะนํา และข(อคิดเห็นในการดําเนินงานการจัดการความรู(แก%ทีมงานการจัดการ

ความรู( (KM Team)  
องคGประกอบท่ี ๒ 

  1. ผู(อํานวยการส%วนบริหารจัดการน้ํา     ประธาน KM Team 
  ๒. ผู(อํานวยการส%วนยุทธศาสตรH           รองประธาน KM Team 

3. ผู(อํานวยการส%วนอุทกวิทยา รองประธาน KM Team 
4. ผู(อํานวยการส%วนปรับปรุงบํารุงรักษา รองประธาน KM Team 
5. ผู(อํานวยการส%วนความปลอดภัยเข่ือน รองประธาน KM Team  
6. ผู(อํานวยการส%วนการใช(น้ําชลประทาน รองประธาน KM Team 
7. ผู(อํานวยการส%วนประมวลวิเคราะหHสถานการณHน้ํา รองประธาน KM Team 
8. ผู(อํานวยการศูนยHอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล%าง   KM Team 
9. ผู(อํานวยการศูนยHอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล%าง   KM Team 
10. หัวหน(าสถานีทดลองการใช(น้ําชลประทานท่ี 3 (ห(วยบ(านยาง)   KM Team 
11. หัวหน(าฝaายยุทธศาสตรHการบริหารจัดการน้ํา   KM Team 
๑๒. หัวหน(าฝaายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ   KM Team 
13. หัวหน(าฝaายติดตามและประเมินผล   KM Team 
14. หัวหน(าฝaายจัดสรรน้ําท่ี ๑   KM Team 
15. หัวหน(าฝaายจัดสรรน้ําท่ี ๒   KM Team 
16. หัวหน(าฝaายพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา   KM Team 
17. หัวหน(าฝaายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกตH   KM Team 
18. หัวหน(าฝaายสารสนเทศและพยากรณHน้ํา   KM Team 
19. หัวหน(าฝaายตะกอนและคุณภาพน้ํา   KM Team 
20. หัวหน(าฝaายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา   KM Team 
21. หัวหน(าฝaายติดตามและพยากรณHสถานการณHน้ํา   KM Team 
22. หัวหน(าฝaายประมวลและวิเคราะหHสถานการณHน้ํา   KM Team 
23. หัวหน(าฝaายปรับปรุงโครงการชลประทาน   KM Team 
24. หัวหน(าฝaายบํารุงรักษาหัวงาน   KM Team 
25. หัวหน(าฝaายบํารุงรักษาระบบชลประทาน   KM Team 
26. หัวหน(าฝaายการใช(พ้ืนท่ีด(านชลประทาน   KM Team 
27. หัวหน(าฝaายวิศวกรรม   KM Team 
28. หัวหน(าฝaายวิเคราะหHและติดตามพฤติกรรมเข่ือน   KM Team 
29. หัวหน(าฝaายบริหารท่ัวไป     KM Team 
30. หัวหน(างานธุรการ     KM Team 
31. หัวหน(างานพัสดุ     KM Team 
32. หัวหน(างานการเงินและบัญชี     KM Team 
33. หัวหน(างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ     KM Team 
 

34. นาย... 
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34. นายไกรนิธี  รัตนธาดา   นายช%างชลประทานชํานาญงาน  เลขานุการ    KM Team 
35. ว%าท่ี ร.ท. ธนาศักดา ทับโทน   นักอุทกวิทยาชํานาญการพิเศษ ผู(ช%วยเลขานุการ  KM Team 
36. นายจักรกริช นาควิโรจนH   วิศวกรชลประทานชํานาญการ  ผู(ช%วยเลขานุการ  KM Team 
37. นายพงษHเทพ ประกอบธรรม   นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ผู(ช%วยเลขานุการ    KM Team 
๓8. นางสาวณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธุH  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  ผู(ช%วยเลขานุการ   KM Team 
39. นางสาวปeญชิกา  มูลรังษี   นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ  ผู(ช%วยเลขานุการ  KM Team 
40. นายเอกลักษณH  จันทรHนาคา   วิศวกรชลประทาน  ผู(ช%วยเลขานุการ  KM Team 
41. นางสาววนิดา  มูลสาร   เจ(าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ผู(ช%วยเลขานุการ  KM Team 
42. นายวิจักษณH   ศรีจันทรH        วิศวกรชลประทาน  ผู(ช%วยเลขานุการ  KM Team 
43. นายสุภัทรชัย  จูมทอง   วิศวกรชลประทาน  ผู(ช%วยเลขานุการ  KM Team 

อํานาจหน&าท่ี 
1. พิจารณาและดําเนินการกําหนดขอบเขต เปQาหมาย แนวทางการจัดการความรู( และจัดทํา

แผนการจัดการความรู( เสนอผู(บริหารจัดการความรู( (CKO) ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาพิจารณา
ให(ความเห็นชอบ 

2. บริหารจัดการ กํากับดูแล และดําเนินการตามแผนการจัดการความรู(ของสํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา และแนวทางการตรวจประเมินการจัดการความรู( (KMA) และรายงานผลการ
ดําเนินงานให(ผู(บริหารจัดการความรู( (CKO) ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาทราบ 

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือทบทวน สรุปบทเรียนด(านการจัดการความรู(ของ
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา เพ่ือนํามาปรับปรุงแก(ไขปeญหา/อุปสรรคในระหว%างการดําเนินงาน 

4. พิจารณาการประมวล และกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต(อง และความน%าเชื่อถือขององคH
ความรู(ท่ีจัดเก็บในเว็บไซตHและคลังความรู(ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

5. ประชาสัมพันธHและเผยแพร%แผนและกิจกรรมการจัดการความรู(ของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา ให(หน%วยงานต%าง ๆ ในสังกัดรับทราบ เพ่ือนําไปสู%การปฏิบัติอย%างท่ัวถึง 

6. จัดทํารายงานความก(าวหน(าและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู( 
และแนวทางการตรวจประเมินการจัดการความรู( (KMA) แสดงบนหน(าเว็บไซดHคลังความรู( สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา ตามรูปแบบและกรอบระยะเวลาท่ีกรมกําหนด 

7. พิจารณาดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข(องกับการจัดการความรู(ตามท่ีทีมงานการจัดการ
ความรู(กรมชลประทาน และผู(บริหารจัดการความรู( (CKO) สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยามอบหมาย 

3. เจ&าหน&าท่ีสารสนเทศ 
  องคGประกอบท่ี  ๑  เจ&าหน&าท่ีสารสนเทศ 
                     ๑. นายสุรพันธH    อ่ินแก(ว   หัวหน(าฝaายสารสนเทศและพยากรณHน้ํา 
      หัวหน(าเจ(าหน(าท่ีสารสนเทศ 
  ๒. นางพัชรวีรH    สุวรรณิก  หัวหน(าฝaายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  ๓. นายปiติ        ใฝaกระโทก  นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 
  ๔. นายจักรกริช  นาควิโรจนH  วิศวกรชลประทานชํานาญการ 
  ๕. นายพีระพงศH  รัตนบุรี   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
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  หน(าท่ีความรับผิดชอบ 
  ๑. ดูแลภารกิจสารสนเทศของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
  ๒. เปFนผู(เขียน , ดูแลระบบด(าน Hard ware , และประสานงาน Home page โดยนําข(อมูล
ของส%วน,  ศูนยH,  สถานีฯ  และฝaายในสํานักฯ  นําข้ึน  Website พร(อมบันทึกและปQอนข(อมูล 
  ๓. ปฏิบัติตามท่ีได(รับมอบหมาย       

  องคGประกอบท่ี ๒   ผู&ประสานข&อมูล 
  ๑. นายจักรกริช  นาควิโรจนH  วิศวกรชลประทานชํานาญการ 
      ประสานข(อมูลของส%วนความปลอดภัยเข่ือน 

2. นายจรินทรH  คงรักษH   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ   
      ประสานข(อมูลของส%วนการใช(น้ําชลประทาน 
  ๓. นางศิริรัตนH  โสภณ   หัวหน(าสถานีทดลองการใช(น้ําชลประทานท่ี ๓  
      ประสานข(อมูลของสถานีทดลองการใช(น้ําชลประทาน ๑-๙ 
  ๔. นายรักสกุล  อรุณรัตนH   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
      ประสานข(อมูลของส%วนปรับปรุงบํารุงรักษา 
  ๕. ว%าท่ี ร.ท. ธนาศักดา  ทับโทน  นักอุทกวิทยาชํานาญการพิเศษ 
      ประสานข(อมูลของส%วนอุทกวิทยา 
  ๖. นายธเรศ  ปาปะกัง   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
      ประสานข(อมูลของส%วนบริหารจัดการน้ํา 
  ๗. นายเมธัส  ยืนประพันธH  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
      ประสานข(อมูลของส%วนประมวลวิเคราะหHสถานการณHน้ํา 
  8. นางสาววนิดา  มูลสาร   เจ(าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      ประสานข(อมูลของฝaายบริหารท่ัวไป 
  9. นางพัฒนา  สวามิวัศด์ิ   เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      ประสานข(อมูลของศูนยHอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
  10. นายสนอง  ปะทะนมปu  เจ(าพนักงานอุทกวิทยาชํานาญงาน 
        ประสานข(อมูลของศูนยHอุทกวิทยาและบริหารภาคเหนือตอนล%าง 
  ๑1. นางณพรรณพัชรH  วันสูงเนิน  เจ(าพนักงานธุการชํานาญงาน 
        ประสานข(อมูลของศูนยHอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  ๑2. นายกรรณพร  ศรีจันทรHทอง  เจ(าพนักงานอุทกวิทยาชํานาญงาน 
        ประสานข(อมูลของศูนยHอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล%าง 
  ๑3. นายอนันตH  คุ%ยเจริญ   นายช%างสํารวจ 
        ประสานข(อมูลของศูนยHอุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง 
  ๑4. นายพิพัฒนH  อังศธรรมรัตนH  เจ(าพนักงานอุทกวิทยาชํานาญงาน 
        ประสานข(อมูลของศูนยHอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก 
  ๑5. นายธนวัฒนH  ทิพยHมโนสิงหH  เจ(าพนักงานอุทกวิทยาชํานาญงาน 
        ประสานข(อมูลของศูนยHอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก 
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  ๑6. นางปivนนภา  แก(วเนี่ยม  เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
        ประสานข(อมูลของศูนยHอุทกวิทยาชลประทานภาคใต( 
  หน(าท่ีความรับผิดชอบ 
  ๑. ติดต%อประสานงานข(อมูลของแต%ละหน%วยงาน เพ่ือนําข(อมูลเสนอเจ(าหน(าท่ีสารสนเทศใน
การดําเนินงานนําข้ึน Website 
  ๒. ติดต%อประสานงานกับหน%วยงานต%างๆ  ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
  ๓. ปฏิบัติงานตามท่ีได(รับมอบหมาย 

   4. ทีมงานเครือข�ายในการติดตามข&อมูลและประสานงานการจัดการความรู& 

  องคGประกอบ 

1. นางพัชรวีรH  สุวรรณิก                  ทีมงาน 
 วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ   
๒. นายวิจักษณH  ศรีจันทรH          ทีมงาน 
    วิศวกรชลประทาน 
    ผู(แทนส%วนยุทธศาสตรH 
๓. นางสาวกาญจนวรรณ  นิลกลัด    ทีมงาน 
 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 ผู(แทนฝaายจัดสรรน้ําท่ี ๑ ส%วนบริหารจัดการน้ํา   
4. นายพีระพงศH  รัตนบุรี               ทีมงาน 
 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 ผู(แทนฝaายจัดสรรน้ําท่ี ๒  ส%วนบริหารจัดการน้ํา 
5. นายอุลิต  รัตนต้ังตระกูล  ทีมงาน 
 วิศวกรชลประทานชํานาญการ 
    ผู(แทนฝaายพัฒนาบริหารจัดการน้ํา ส%วนบริหารจัดการน้ํา   
6. นายจํานง  ภัทรวิหค  ทีมงาน 
    วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
    ผู(แทนฝaายประมวลและวิเคราะหHสถานการณHน้ํา 
7. นายดนุนัย  เกิดชูชื่น  ทีมงาน         
    วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
    ผู(แทนฝaายติดตามและพยากรณHสถานการณHน้ํา 
8.  นางสุพิญดา  วัฒนาการ         ทีมงาน 
  นักอุทกวิทยาชํานาญการพิเศษ 
  ผู(แทนฝaายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกตH ส%วนอุทกวิทยา 
9.  นางสาวอารีรัตนH  อนุชน             ทีมงาน 
  นักอุทกวิทยาชํานาญการพิเศษ 
  ผู(แทนฝaายตะกอนและคุณภาพน้ํา ส%วนอุทกวิทยา 
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10. นางสาวปาจรียH  สิงหHโต               ทีมงาน 
   นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 
   ผู(แทนฝaายสารสนเทศและพยากรณHน้ํา ส%วนอุทกวิทยา 
11. นายวรวุฒิ  บุญทอง                   ทีมงาน 
   นายช%างเทคนิคชํานาญงาน 
   ผู(แทนฝaายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา  ส%วนอุทกวิทยา   
12. นายรักสกุล  อรุณรัตนH     ทีมงาน 
   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
   ผู(แทนฝaายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส%วนปรับปรุงบํารุงรักษา  
13. นายสุริยะ   การสมชน           ทีมงาน 
   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
   ผู(แทนฝaายบํารุงรักษาหัวงาน  ส%วนปรับปรุงบํารุงรักษา    
14. นายทรงฤทธิ์   กงซุย              ทีมงาน 
   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
   ผู(แทนฝaายบํารุงรักษาระบบชลประทาน ส%วนปรับปรุงบํารุงรักษา  
15. นางสาวรุ%งนภา  จันแจ             ทีมงาน 
   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
   ผู(แทนฝaายการใช(พ้ืนท่ีด(านชลประทาน ส%วนปรับปรุงบํารุงรักษา  
16. นายจักรกริช  นาควิโรจนH    ทีมงาน 
   วิศวกรชลประทานชํานาญการ 
   ผู(แทนส%วนความปลอดภัยเข่ือน  
17. นายปiยพัฒนH  เหลือโกศล      ทีมงาน 
   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
   ผู(แทนฝaายวิจัยการใช(น้ําชลประทาน ส%วนการใช(น้ําชลประทาน  
18. นางสาวพรทิพยH  กาญจนพรหม    ทีมงาน 
   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
   ผู(แทนฝaายสถิติการใช(น้ําชลประทาน ส%วนการใช(น้ําชลประทาน  
19. นายสถาพร  นาคคนึง    ทีมงาน 
   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
   ผู(แทนฝaายเผยแพร%การใช(น้ําชลประทาน ส%วนการใช(น้ําชลประทาน 
20. นายสมภพ  อินตwะรักษา  ทีมงาน 
   ผู(อํานวยการศูนยHอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล%าง   
   ผู(แทนศูนยHอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ๑-๘ 
21. นายปกรณH สุตสุนทร   ทีมงาน 
   ผู(อํานวยการศูนยHอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล%าง   
   ผู(แทนศูนยHอุทกวิทยาชลประทาน ๑-๘  
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22. นางศิริรัตนH  โสภณ    ทีมงาน 
   หัวหน(าสถานีทดลองการใช(น้ําชลประทานท่ี ๓ (ห(วยบ(านยาง)   
   ผู(แทนสถานีทดลองการใช(น้ําชลประทานท่ี 1-๙ 
23. นางยานี  กลิ่นเจริญ  ทีมงาน 
   เจ(าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   ผู(แทนฝaายบริหารท่ัวไป   
24. นายไกรนิธี  รัตนธาดา           ทีมงาน 
   นายช%างชลประทานชํานาญงาน    
25. นางสาวณัฏฐพัชร  ศุภธนาพันธุH     เลขานุการทีมงาน 
   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
26. นางสาววนิดา  มูลสาร         ผู(ช%วยเลขานุการทีมงาน 
   เจ(าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน 

บทบาทหน&าท่ี 
1. ประสานงานและประชาสัมพันธHกิจกรรมการจัดการความรู(ภายในหน%วยงาน 
2. เร%งรัด ติดตาม และรายงานความก(าวหน(าและผลการดําเนินงานการจัดการความรู(              

ในส%วนของหน%วยงานส%งให(ทีมงานการจัดการความรู( (KM Team) สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา           
ตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. ร%วมกิจกรรมการจัดการความรู(ในฐานะผู(ประสานงานระหว%างทีมงานการจัดการความรู( 
(KM Team) สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยากับหน%วยงานในสังกัด 

4. ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีทีมงานการจัดการความรู( (KM Team) สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา มอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแต%บัดนี้เปFนต(นไป 

    สั่ง ณ วันท่ี              ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

 
                   (นายเลิศชัย  ศรีอนันตH) 
              ผู(อํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 




