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การวิเคราะห�กระบวนงานของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาตามหน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย 
 

แบบฟอร�ม 1 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

1. สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา   
2. ส4วนที่ 1 ฝ$ายบริหารทั่วไป    
    2.1 งานที่ 1 งานธุรการ   
          2.1.1 ศึกษา วิเคราะห� และพัฒนาการบริหารจัดการน้ําภายใน
สํานักงาน การบริหารราชการทั่วไป เพื่อให+การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค� 

  

          2.1.2 ดําเนินงานสารบรรณ รับ-ส3ง การจัดพิมพ�หนังสือ 
จดหมาย และเอกสารราชการ บริการค+นห+า จัดเก็บ รวบรวมข+อมูล 
เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด 
สะดวกต3อการค+นห+าและเป8นหลักฐานข+อมูลที่ตรวจสอบได+ 

- ประสิทธิภาพด+านงานสารบรรณถูกต+อง ทันเวลา 
(รับส3งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�) 
พร+อมจ3ายงานให+ผู+เกี่ยวข+อง 
- ตรวจสอบความถูกต+องให+เป8นไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
- สืบค+น วิเคราะห�นําเสนอผู+บังคับบัญชา 
- จัดเก็บเอกสารให+เป8นหมวดหมู3เพื่อง3ายต3อการสืบค+น 
 

เป8นไปตามคู3มือปฏิบัติงานด+านงานสารบรรณของ
กรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

          2.1.3 พิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการเสนอผู+บริหาร 
เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไปอย3างต3อเนื่อง และบรรลุเปAาหมายที่กําหนด 

  

          2.1.4 ตรวจสอบ ดูแล การจัดประชุม งานรับรองและงานพิธีการ 
โดยมีการเตรียมเอกสารนําเสนอ การจดบันทึก เรียบเรียงรายงานต3างๆ 
และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม เพื่อให+การจัดประชุม
หรืองานพิธีการต3างๆ เป8นไปด+วยความสะดวกเรียบร+อย ตามวัตถุประสงค�
และเปAาหมายที่กําหนด 
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หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

          2.1.5 ศึกษา กํากับ และพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของ
สํานัก ควบคุม ดูแล การทําลายเอกสารของสํานัก เพื่อให+การปฏิบัติงาน
มีความถูกต+องตามระเบียบที่เกี่ยวข+อง และเป8นไปตามมาตรฐาน           
ที่กําหนด 
 

  

          2.1.6 ดําเนินการจัดเจ+าหน+าที่เข+าร3วมพิธีการ/กิจกรรมต3างๆ 
แจ+งเวียนเอกสารทางเว็บไซต� และแจ+งเวียนตามช3องทางการเดินหนังสือ 
จัดทําสําเนาด+วยเครื่องถ3ายเอกสาร และเครื่องโทรสาร เพื่อให+การ
บริหารงานบรรลุวัตถุประสงค�ของหน3วยงาน 
 

  

         2.1.7 ดําเนินการด+านประชาสัมพันธ� เผยแพร3ข3าวสาร กิจกรรม 
ความรู+  ความก+าวหน+า และผลงานหน3วยงาน เพื่อให+ผู+ ที่เ กี่ยวข+อง
รับทราบข+อมูลของหน3วยงานอย3างต3อเนื่อง 
 

  

          2.1.8 ศึกษา พัฒนา และประยุกต�ใช+เทคโนโลยีใหม3ๆ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด+านธุรการ 

  

          2.1.9 ให+คําแนะนํา และข+อเสนอแนะที่เป8นประโยชน�ในการ
ปฏิบัติงาน ถ3ายทอดความรู+ และแก+ปLญหาต3างๆ ที่เกิดขึ้น แก3เจ+าหน+าที่
ในสายงาน หรือหน3วยงานต3างๆ ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+มีความเข+าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได+อย3างถูกต+องสมบูรณ� และมีประสิทธิภาพ 

  

          2.1.10 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
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    2.2  งานที่ 2 งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ   
           2.2.1 ศึกษา วิเคราะห� โครงสร+างและอัตรากําลังของ
ข+าราชการ ลูกจ+างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ+างชั่วคราว เพื่อให+
ได+อัตรากําลังที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของสํานัก  
 

  

          2.2.2 ดําเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องต+น ในการขอ
แต3งตั้ง ย+าย โอน ตาย ลาออก ของบุคลากร เพื่อให+การบริหาร
ทรัพยากรเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพ 

  

          2.2.3 ดําเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงาน
ของลูกจ+างประจํา เพื่อให+การบริหารงานลูกจ+างประจําเป8นไปอย3างมี
ประสิทธิภาพ 

  

          2.2.4 ดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ การจัดทําสัญญา
จ+าง คําสั่งจ+าง การเลิกจ+าง และการลาออก เพื่อให+การบริหารพนักงาน
ราชการมีประสิทธิภาพ 

- สํานักมีกรอบโครงสร+างอัตรากําลังที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

1. คู3มือการปฏิบัติงานการดําเนินการจัดจ+าง
บุคคลผู+ผ3านการเลือกสรรเป8นพนักงานราชการ
ทั่วไป ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

          2.2.5 ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือนและ
ค3าจ+างของข+าราชการ ลูกจ+างประจํา และเลื่อนค3าตอบแทนของ
พนักงานราชการ เพื่อให+เกิดความเป8นธรรมโปร3งใส และเป8นไปตาม
หลักเกณฑ�ที่กําหนด 

  

          2.2.6 ดําเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะ
ของบุคลากรให+สามารถปฏิบัติงานได+อย3างมีประสิทธิภาพ 

  

          2.2.7 ดําเนินการทางวินัยของลูกจ+างประจําและพนักงาน
ราชการ เพื่อให+การบริหารทรัพยากรบุคคลเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพ
และเป8นธรรม 
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          2.2.8 ดําเนินการตรวจสอบ คําขอรับสิทธิประโยชน�ของบุคลากร
เบื้องต+น เช3น การลาต3างๆ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ� 
หนังสือรับรอง การขอมีบัตรประจําตัว เงินมรดก เงินช3วยพิเศษ               
การขอรับเ งินกองทุนบําเหน็จบํานาญข+าราชการ (กบข. ) และ
เงินกองทุนสํารองลี้ยงชีพลูกจ+างประจํา (กสจ.) เพื่อให+บุคลากรได+รับ
สิทธิประโยชน�ตามกฎหมายและระเบียบที่กําหนด 

  

         2.2.9 ศึกษา วางแผน การจัดสวัสดิการและการเสริมสร+าง
ความผาสุก เพื่อให+บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  

         2.2.10 ศึกษา พัฒนา และประยุกต�ใช+เทคโนโยลีใหม3ๆ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด+านบริหารบุคคลและสวัสดิการ 

  

         2.1.11 ให+คําแนะนํา และข+อเสนอแนะที่เป8นประโยชน�ในการ
ปฏิบัติงาน ถ3ายทอดความรู+ และแก+ปLญหาต3างๆ ที่เกิดขึ้น แก3เจ+าหน+าที่
ในสายงาน หรือหน3วยงานต3างๆ ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+มีความเข+าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได+อย3างถูกต+องสมบูรณ� และมีประสิทธิภาพ 

  

         2.1.12 ปฏิบัติร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

 2.3  งานที่ 3 งานการเงินและบัญชี   
        2.3.1 ศึกษา วิเคราะห� กระบวนงานด+านการเงินและบัญชี เพื่อ
จัดวางระบบการปฏิบัติงานให+เป8นมาตรฐาน 
 

- การเบิกจ3ายเงินตามใบสําคัญต3างๆ (ใบแจ+งหนี้ค3า
สาธารณูปโภค, ค3าเบี้ยเลี้ยง, ค3าล3วงเวลา ,ค3าเช3าบ+าน) 
- การเบิกจ3ายเงินตามข+อผูกพัน (พด 01) 
- การเบิกจ3ายเงินสวัสดิการต3างๆ (ค3ารักษาพยาบาล, 
ค3าเล3าเรียนบุตร) 
- การยืมเงินทดรองราชการ (ค3าใช+จ3ายในการเดินทาง

เป8นไปตามระเบียบและคู3มือของกองการเงินและ
บัญชี กรมชลประทาน 
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ไปราชการและเดินทางไปฝUกอบรม, ค3าใช+จ3ายในการ
จัดฝUกอบรม) 
- การขอเงินงบประมาณ (เ พิ่มเติม) และการขอ
เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 
 

         2.3.2 ควบคุม ตรวจสอบการจัดทําคําของบประมาณ และ
จัดสรรงบประมาณแก3หน3วยงานในสํานัก เพื่อให+การจัดสรรงบประมาณ
ตรงกับความจําเป8นและวัตถุประสงค� 

  

         2.3.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล ติดตามผลการใช+
จ3ายเงินงบประมาณ ควบคุมการเบิกจ3ายงบประมาณของงานโทรมาตร
ลุ3มน้ําต3างๆ เพื่อให+การใช+จ3ายเงินมีประสิทธิภาพเป8นแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสรุปรายงานด+าน
การเงินและบัญชี เมื่อปVดโครงการสัญญาจ+างลุ3มน้ําต3างๆ  

  

         2.3.4 ควบคุม การดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด+าน
การเงินและบัญชี เพื่อให+การรับจ3ายเงินมีประสิทธิภาพถูกต+องตาม
ระเบียบ  

  

         2.3.5 ศึกษา วิเคราะห� รายงานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
บัญชีการเงิน ระเบียบที่เ กี่ยวข+องต3อผู+ บั งคับบัญชา เ พื่อให+การ
ปฏิบัติงานเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพ  
 

  

         2.3.6 ศึกษา วิเคราะห� ตรวจสอบกิจกรรมย3อย เพื่อให+ได+ข+อมูล
ต+นทุนด+านการเงินที่สําคัญสําหรับนําไปประกอบการจัดทํารายงาน
ต+นทุนผลผลิตในภาพรวมของสํานัก 
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         2.3.7 ตรวจสอบการบันทึกรายงานงบประมาณ ในระบบการ
บริหารเงินงบประมาณและเงินกันไว+เบิกเหลื่อมปX (BIS) เพื่อให+การใช+
เงินเป8นไปตามแผนงาน/โครงการ ไม3เกินกว3าวงเงินที่ได+รับอนุมัติและใช+
เป8นข+อมูลสําหรับผู+บริหารในการติดตามการใช+เงินงบประมาณ 

  

         2.3.8 ควบคุม ตรวจสอบ รายงานการเ งินเ กี่ยวกับการ
บริหารงานบัญชีการเงินภาครัฐระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) เพื่อให+รายงานการเงินและบัญชี มีความถูกต+อง
ครบถ+วนตามเกณฑ�ตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

  

         2.3.9 ศึกษา พัฒนา และประยุกต�ใช+เทคโนโลยีใหม3ๆ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด+านการเงินและบัญชี 

  

         2.3.10 ให+คําแนะนํา และข+อเสนอแนะที่เป8นประโยชน�ในการ
ปฏิบัติงาน ถ3ายทอดความรู+และแก+ปLญหาต3างๆ ที่เกิดขึ้นแก3เจ+าหน+าที่ใน
สายงาน หรือหน3วยงานต3างๆ ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+มีความเข+าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได+อย3างถูกต+องสมบูรณ� และมีประสิทธิภาพ 

  

         2.3.11 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

 2.4  งานที่ 4 งานพัสดุ   
        2.4.1 ศึกษา วิเคราะห� ระบบบริหารงานพัสดุ เพื่อให+การ
ปฏิบัติงานเป8นไปตามระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่
เกี่ยวข+อง 

  

         2.4.2 ดําเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีต3างๆ เพื่อให+ได+พัสดุเป8นไป
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ+าง และถูกต+องตามระเบียบ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่เกี่ยวข+อง 

- ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ+างวิธีต3างๆ ตาม
แผนการใช+จ3ายงบประมาณ 

2. คู3มือกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ+าง 
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         2.4.3 ตรวจสอบและดําเนินการบริหารสัญญา เพื่อให+การ
บริหารสัญญาถูกต+องครบถ+วน ตามระยะเวลา และเป8นไปตามกําหนด 
เงื่อนไขของสัญญา 

  

         2.4.4 ดําเนินการจัดทําบัญชีพัสดุ การจัดทําทะเบียนการ
เบิกจ3าย การควบคุมพัสดุ การจัดทํารายงานประจําปX การตรวจสอบ
รายงานประจําปX เพื่อใช+เป8นข+อมูลในการบริหารงานพัสดุอย3างมี
ประสิทธิภาพ 

  

         2.4.5 ดําเนินการจัดการด+านคลังพัสดุ เช3น การลงทะเบียน 
การรับ-จ3าย การเก็บรักษา เพื่อให+การบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพ 

  

         2.4.6 ดําเนินการจําหน3ายพัสดุที่หมดความจําเป8น หมดอายุ
การใช+งานและที่เสื่อมสภาพ เพื่อให+เป8นไปตามระเบียบ ลดภาระการใช+
จ3ายในการเก็บรักษา และสามารถวางแผนจัดหาพัสดุทดแทน 

  

         2.4.7 จัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย�ทุกประเภท เพื่อใช+ในการ
ควบคุมและตรวจสอบรายการสินทรัพย� 

  

         2.4.8 ศึกษา วิเคราะห� รายงานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
พัสดุ ระเบียบที่เกี่ยวข+องต3อผู+บังคับบัญชา เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไป
อย3างมีประสิทธิภาพ 

  

        2.4.9 ศึกษา พัฒนา และประยุกต�ใช+เทคโนโลยีใหม3ๆ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด+านพัสดุ 

  

        2.4.10 ให+คําแนะนํา และข+อเสนอแนะที่เป8นประโยชน�ในการ
ปฏิบัติงาน ถ3ายทอดความรู+และแก+ปLญหาต3างๆ ที่เกิดขึ้นแก3เจ+าหน+าที่ใน
สายงาน หรือหน3วยงานต3างๆ ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+มีความเข+าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได+อย3างถูกต+องและสมบูรณ� และมีประสิทธิภาพ 
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           2.4.11 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

3. ส4วนที่ 2  ส4วนยุทธศาสตร�   
    3.1  ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ํา    
           3.1.1 รวบรวมข+อมูลด+านการบริหารจัดการน้ํา เช3น สภาพทั่วไป
ของพื้นที่ลุ3มน้ํา รูปแบบและทิศทางการบริหารจัดการน้ําในลุ3มน้ํา               
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ฯลฯ เพื่อใช+ในการศึกษา 
วิเคราะห� วิจัย สําหรับวางแผนและจัดทําแผนยุทธศาสตร�การบริหาร
จัดการน้ําการปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรมชลประทาน 

  

           3.1.2 จัดทําแผนยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ําการปAองกัน
และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรมชลประทาน ให+สอดคล+องและ
เป8นแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร�ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

  

           3.1.3 ประสานงาน อํานวยการ สนับสนุนหน3วยงานภายใน
และหน3วยงานภายนอก เพื่อนําแผนยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ํา
การปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรมชลประทานไปสู3การ
ปฏิบัติให+เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- การดําเนินงาน ประสานงาน สนับสนุนการนําแผน
ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน
ไปใช+ประโยชน�ตามเปAาหมาย 

3. คู3มือเกี่ยวกับยุทธศาสตร�บริหารจัดการน้ํา
ภายใต+ยุทธศาสตร�ของกรมชลประทาน 

          3.1.4 ให+คําแนะนํา ข+อเสนอแนะเชิงวิชาการด+านยุทธศาสตร�
การบริหารจัดการน้ําการปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของ              
กรมชลประทาน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข+องกับงานในหน+าที่เพื่อให+งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค� 
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          3.1.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

  

    3.2  ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ   
           3.2.1 ศึกษาและประยุกต�ใช+เครื่องมือพัฒนาคุณภาพงาน  
โดยนํามาวิเคราะห� ประเมินการปฏิบัติงานด+านยุทธศาสตร�การบริหาร
จัดการน้ําการปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรมชลประทาน 
เพื่อให+ได+แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการน้ํา 

- แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
บริหารจัดการน้ํา 

4. คู3มือปรับปรุงงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

           3.2.2 ศึกษา วิเคราะห� และประเมินองค�กรด+านการบริหาร
จัดการน้ํา การปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรมชลประทาน 
เพื่อวางแผนพัฒนาองค�กรด+านการบริหารจัดการน้ําและการปAองกัน 
และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรมชลประทาน 
 

  

           3.2.3 วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค�กรด+านการบริหารจัดการน้ํา
และการปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรมชลประทาน 
เพื่อให+เป8นไปตามเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

- รายงานผลการดําเนินงานด+านการจัดการความรู+ 5. คู3มือการสร+าง Cops 
6. คู3มือการจัดทํา AAR 
7. คู3มือการปรับปรุงกระบวนงาน 

           3.2.4 ศึกษา วิเคราะห� วิจัยและประยุกต�ใช+เครื่องมือการ
จัดการคุณภาพ สําหรับจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด+านยุทธศาสตร�      
การบริหารจัดการน้ําการปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของ          
กรมชลประทาน เพื่อให+การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 
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           3.2.5 วางแผน ติดตาม สนับสนุน การดําเนินงานด+านจัดการ
ความรู+ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของสํานักให+มีประสิทธิภาพ
และพัฒนาไปสู3องค�กรแห3งการเรียนรู+ 

  

           3.2.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

    3.3  ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายติดตามและประเมินผล   
           3.3.1 วางแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ําการปAองกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรมชลประทาน เพื่อให+บรรลุวัตถุประสงค�
ตามแผนยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ําการปAองกันและบรรเทาภัยอัน
เกิดจากน้ําของกรมชลประทาน 

  

           3.3.2 วางแผน วิ เคราะห�  ทบทวนความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ําการปAองกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําของกรมชลประทาน เพื่อใช+เป8นข+อมูลในการ
ปรับปรุงกลยุทธ�  แผนงาน โครงการ หรือกรอบการทํางานให+ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

           3.3.3 ศึกษา วิเคราะห� ทบทวนตัวชี้วัดของสํานักให+สอดคล+อง
กับหน+าที่ความรับผิดชอบและภารกิจตามยุทธศาสตร� 

  

           3.3.4 ศึกษา วิเคราะห� จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานัก ให+สอดคล+องกับยุทธศาสตร�กรม คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับกรม รวมทั้งภารกิจหลัก พร+อมติดตาม และจัดทํารายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให+การปฏิบัติงานบรรลุตามเปAาหมาย
ที่กําหนด 

- คํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา ปXงบประมาณ พ.ศ. ... 
- รายงานควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

8. คู 3ม ือการจัดทําคําร ับรองปฏิบ ัต ิราชการ    
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
9. คู3มือการจัดทํารายงานควบคุมภายใน 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 



-๑๑- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

           3.3.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

4. ส4วนที่ 3 ส4วนบริหารจัดการน้ํา   
    4.1  ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายจัดสรรน้ําที่ 1   
           4.1.1 ศึกษา จัดทําแผนด+านการบริหารจัดการน้ํา แผนการ
ปลูกพืช ในระดับลุ3มน้ําทั้งช3วงฤดูฝนและฤดูแล+ง โดยนําสถิติข+อมูลและ
แผนของหน3วยงานต3างๆ มาพิจารณา เพื่อจัดทําเป8นแผนงานที่สามารถ
ใช+งานได+อย3างมีประสิทธิผล 

- การจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําและการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล+งในเขตชลประทาน 

10. คู3มือการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําและ
การเพาะปลูกพืชฤดู แล+งในเขตชลประทาน 

           4.1.2 ติดตามสถานการณ�น้ําฝน น้ําท3า น้ําในอ3างเก็บน้ํา และ
ความต+องการใช+น้ํา เพื่อสนับสนุนและให+ข+อเสนอแนะในการบริหาร
จัดการน้ําให+เกิดประโยชน�สูงสุด 

  

           4.1.3 กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสม เพื่อใช+
ในการติดตามสถานการณ�และการบริหารจัดการน้ําให+เป8นไปอย3างมี
ประสิทธิภาพโดยใช+เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  

           4.1.4 ประเมินผลการบริหารจัดการน้ําเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล  
เพื่อใช+เป8นข+อมูลในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการน้ํา 

  

           4.1.5 ประเมินผลการปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
เพื่อใช+เป8นข+อมูลสําหรับปรับปรุงมาตรการใช+สิ่งก3อสร+างและไม3ใช+
สิ่งก3อสร+าง ให+มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

           4.1.6 พิจารณาการอนุญาตการใช+น้ําชลประทาน เพื่อไม3ให+
เกิดผลกระทบต3อภาพรวมของการใช+น้ําในระยะสั้นและระยะยาว 
 

  



-๑๒- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

           4.1.7 จัดทําแผนน้ํารายสัปดาห� เพื่อติดตามสถานการณ�น้ํา
และรายงานการบริหารจัดการน้ําให+กับโครงการชลประทาน โครงการ
ส3งน้ําและบํารุงรักษาที่รับผิดชอบ และผู+ที่เกี่ยวข+อง 
 

- การจัดทําแผนน้ํารายสัปดาห� เรื่อง การบริหาร
จัดการน้ําลุ3มน้ําเจ+าพระยา - ลุ3มน้ําแม3กลอง 

11. คู3มือการจัดทําแผนน้ํารายสัปดาห� การบริหาร
จัดการน้ําลุ3มน้ําเจ+าพระยา-ลุ3มน้ําแม3กลอง 

 

           4.1.8 ศึกษา วิเคราะห� วิจัยข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เพื่อจัดทํา
แผนปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ 
กํากับดูแลการปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

- การหาความต+องการใช+น้ํารวมทุกกิจกรรม 
- การหาปริมาณน้ําไหลเข+าอ3างเก็บน้ํา 
- การจัดทํารายงานการปรับปรุงเกณฑ�ปฏิบัติการอ3าง
เก็บน้ําขนาดใหญ3และขนาดกลาง 

12. คู3มือการจัดทําโค+งปฏิบัติการอ3างเก็บน้ํา 
ขนาดใหญ3และขนาดกลาง 

           4.1.9 ศึกษา วิเคราะห� วิจัย ประยุกต�ใช+เทคโนโลยีต3างๆ และ
พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร� เพื่อให+การบริหารจัดการน้ํามีความ
ถูกต+องเป8นไปตามหลักวิชาการ สะดวกต3อการใช+งาน และเป8นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ 

  

           4.1.10 ศึกษา วิเคราะห� วิจัยข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ความ
ต+องการใช+น้ําด+านต3างๆ ข+อมูลปริมาณน้ําของอ3างเก็บน้ํา เพื่อจัดทํา
เกณฑ�การบริหารจัดการน้ําในอ3างเก็บน้ํา ทั้งอ3างเก็บน้ําขนาดใหญ3และ
ขนาดกลาง 
 

  

           4.1.11 ให+คําแนะนําด+านวิชาการแก3หน3วยงานที่เกี่ยวข+องใน
ด+านการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให+มีความเข+าใจ และสามารถนําไป
ปฏิบัติงานได+อย3างสมบูรณ� และมีประสิทธิภาพ 

  

           4.1.12 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (ฝoายจัดสรรน้ําที่ 1 รับผิดชอบในเขต
พื้นที่สํานักงานชลประทานที่ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 และ 13) 

  



-๑๓- 
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    4.2  ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายจัดสรรน้ําที่ 2   
           4.2.1 ศึกษา จัดทําแผนด+านการบริหารจัดการน้ํา แผนการ
ปลูกพืช ในระดับลุ3มน้ําทั้งช3วงฤดูฝนและฤดูแล+ง โดยนําสถิติข+อมูลและ
แผนของหน3วยงานต3างๆ มาพิจารณา เพื่อจัดทําเป8นแผนงานที่สามารถ
ใช+งานได+อย3างมีประสิทธิผล 

  

           4.2.2 ติดตามสถานการณ�น้ําฝน น้ําท3า น้ําในอ3างเก็บน้ํา และ
ความต+องการใช+น้ํา เพื่อสนับสนุนและให+ข+อเสนอแนะในการบริหาร
จัดการน้ําให+เกิดประโยชน�สูงสุด 

  

           4.2.3 กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสม เพื่อใช+
ในการติดตามสถานการณ�และการบริหารจัดการน้ําให+เป8นไปอย3างมี
ประสิทธิภาพโดยใช+เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

- คลองส3งน้ําและคลองระบายน้ําของกรมชลประทาน       
มีสภาพพร+อมส3งน้ําและระบายน้ําพร+อมในการบริหาร
จัดการน้ําได+อย3างมีประสิทธิภาพ 
- ทําให+มีความสะดวกต3อการสัญจรทางน้ํา 
- ทําให+เกิดความสมดุลย�ทางสิ่งแวดล+อม 

13. ขั้นตอนการกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําใน
คลองส3งน้ําและคลองระบายน้ํา กรณีมีเรื่อง
ร+องเรียน 

           4.2.4 ประเมินผลการบริหารจัดการน้ําเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล              
เพื่อใช+เป8นข+อมูลในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการน้ํา 

  

           4.2.5 ประเมินผลการปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
เพื่อใช+เป8นข+อมูลสําหรับปรับปรุงมาตรการใช+สิ่งก3อสร+างและไม3ใช+
สิ่งก3อสร+าง ให+มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

           4.2.6 พิจารณาการอนุญาตการใช+น้ําชลประทาน เพื่อไม3ให+
เกิดผลกระทบต3อภาพรวมของการใช+น้ําในระยะสั้นและระยะยาว 

  

           4.2.7 จัดทําแผนน้ํารายสัปดาห� เพื่อติดตามสถานการณ�น้ํา
และรายงานการบริหารจัดการน้ําให+กับโครงการชลประทาน โครงการ
ส3งน้ําและบํารุงรักษาที่รับผิดชอบ และผู+ที่เกี่ยวข+อง 

  



-๑๔- 
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           4.2.8 ศึกษา วิเคราะห� วิจัยข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เพื่อจัดทํา
แผนปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ 
กํากับดูแลการปAองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

  

           4.2.9 ศึกษา วิเคราะห� วิจัย ประยุกต�ใช+เทคโนโลยีต3างๆ และ
พัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร� เพื่อให+การบริหารจัดการน้ํามีความ
ถูกต+องเป8นไปตามหลักวิชาการ สะดวกต3อการใช+งาน และเป8นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ 

  

           4.2.10 ศึกษา วิเคราะห� วิจัยข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ความ
ต+องการใช+น้ําด+านต3างๆ ข+อมูลปริมาณน้ําของอ3างเก็บน้ํา เพื่อจัดทํา
เกณฑ�การบริหารจัดการน้ําในอ3างเก็บน้ํา ทั้งอ3างเก็บน้ําขนาดใหญ3และ
ขนาดกลาง 

  

           4.2.11 ให+คําแนะนําด+านวิชาการแก3หน3วยงานที่เกี่ยวข+องใน
ด+านการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให+มีความเข+าใจ และสามารถนําไป
ปฏิบัติงานได+อย3างสมบูรณ� และมีประสิทธิภาพ 

  

           4.2.12 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (ฝoายจัดสรรน้ําที่ 2 รับผิดชอบในเขต
พื้นที่สํานักงานชลประทานที่ 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 และ 17)  

  

    4.3  ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา   
           4.3.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส3งน้ําและ
บํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝoายส3งน้ําและบํารุงรักษา เพื่อให+
การปฏ ิบ ัต ิง านด +านส 3ง น้ําและ บําร ุงร ักษา  ม ีร ูปแบบ ขั ้นตอน                    
การดําเนินการที่ชัดเจนเป8นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เกิดประโยชน�
สูงสุดกับผู+ใช+น้ําหรือผู+รับบริการ 

  



-๑๕- 
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           4.3.2 ศึกษา ทบทวน ปรับปรุง คู3มือการบริหารจัดการน้ํา 
และบํารุงรักษา ให+สอดคล+องกับสถานการณ�ปLจจุบันโดยประยุกต�ใช+
เทคโนโลยีสมัยใหม3 เพื่อให+ได+คู3 มือที่ทันสมัยและสามารถใช+ในการ
ปฏิบัติงานได+จริงสําหรับเจ+าหน+าที่ชลประทาน 

  

           4.3.3 ถ3ายทอดองค�ความรู+ด+านชลประทาน ด+านสังคม ด+าน
จิตวิทยา ด+านเศรษฐกิจ และการเกษตรสมัยใหม3แก3องค�กรผู+ใช+น้ําในเขต
โครงการชลประทาน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ําให+เกิดประโยชน�
สูงสุดกับผู+เกี่ยวข+อง และผู+สนใจโดยทั่วไป 

  

           4.3.4 ให+คําแนะนํา ข+อเสนอแนะเชิงวิชาการ แก3หน3วยงาน           
ที่เกี่ยวข+องในด+านการปรับปรุงด+านการจัดสรรน้ําและการระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให+มีความเข+าใจและสามารถนําไปปฏิบัติงานได+อย3าง
สมบูรณ� และมีประสิทธิภาพ 

  

           4.3.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

5. ส4วนที่ 4 ส4วนอุทกวิทยา   
    5.1 ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต�   
           5.1.1 ศึกษา วิ เคราะห� วิจัยเกี่ยวกับงานทางอุทกวิทยา 
วินิจฉัยและออกแบบลักษณะทางอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุนการวางแผน
โครงการและออกแบบทางวิศวกรรมของโครงการพัฒนาแหล3งน้ําต3างๆ 

- รายงานลักษณะทางอุทกวิทยาโครงการพัฒนาแหล3งน้ํา
ต3างๆ 

๑4. คู3มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ�
ระหว3างปริมาณน้ําท3ารายปXเฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ําฝน 
ใน 25 ลุ3มน้ําหลักของประเทศไทย 
๑ 5 .  คู3 มื อ ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ�ระหว3างปริมาณน้ํานองสูงสุดรายปX
เฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ําฝน ใน 25 ลุ3มน้ําหลักของ
ประเทศไทย 



-๑๖- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

16. คู3มือการศึกษาค3าสัมประสิทธิ์น้ําท3า (Runoff 
Coefficient) ของลุ3มน้ําต3างๆ ในประเทศไทย 
17. คู3มือการแผ3กระจายรายชั่วโมงของปริมาณ
ฝนสูงสุด 24 ชั่วโมง สถานีต3างๆ ในประเทศไทย 
18. คู3มือการคํานวณความต+องการใช+น้ําของข+าว
และพืชไร3จังหวัดต3างๆ ในประเทศไทย 
19. คู3มือการสร+างกราฟหนึ่งหน3วยน้ําท3า ใน 25 
ลุ3มน้ําหลักของประเทศไทย 
20. คู3มือการศึกษาโค+งความเข+มของปริมาณฝน-
ช3วงเวลา-ความถี่ สถานีต3างๆ ในประเทศไทย 
21. คู3มือการจัดทํารายงานค3าปริมาณน้ํานอง
สูงสุดเท3าที่เคยเกิดขึ้นต3อหนึ่งหน3วยพื้นที่ ใน 25 
ลุ3มน้ําหลักของประเทศไทย 
 

           5.1.2 พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห�วิจัยทางอุทกวิทยาให+
ทันสมัยเป8นมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของ
แต3ละลุ3มน้ํา เพื่อกําหนดเกณฑ�ทางอุทกวิทยาต3างๆ ในการประยุกต�ใช+
งานด+านการพัฒนาแหล3งน้ํา การบริหารจัดการน้ําและแก+ไขปLญหาอัน
เกิดจากน้ํา 

- รายงานเกณฑ�กําหนดทางอุทกวิทยาต3างๆ เพื่อใช+ใน
งานวิจัยอุทกวิทยา โครงการพัฒนาแหล3งน้ําต3างๆ 
- กํากับการตรวจสอบ ติดตาม และดูแลทางวิชาการ
ทางอุทกวิทยา โครงการจัดจ+างบริษัทที่ปรึกษา 

22. คู3มือการกําหนดเกณฑ�ทางอุทกวิทยาต3างๆ 

           5.1.3 ให+คําแนะนําในการศึกษา การวิจัย วางแผนหรือร3วม
ดําเนินการวางแผนงานโครงการของหน3วยงานระดับสํานักหรือกองที่
ได+รับมอบหมาย แก+ไขปLญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล 
เพื่อให+เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

- การให+คําปรึกษา แนะนํา และถ3ายทอดความรู+ด+าน
อุทกวิทยา 
 

- 
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           5.1.4 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

 - 

    5.2 ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายสารสนเทศและพยากรณ�น้ํา   
           5.2.1 วางแผน และกําหนดโครงข3ายการสํารวจ ประเภท
ข+อมูล และวิธีการสํารวจทางอุทกวิทยาในแหล3งน้ําของพื้นที่ 25 ลุ3มน้ํา 
เพื่อให+มีเครือข3ายสถานีสํารวจอุทกวิทยาที่เพียงพอครอบคลุมพื้นที่            
ทั่วประเทศ และสามารถเก็บรวบรวมข+อมูลด+านอุทกวิทยาได+อย3างถูกต+อง 
ครบถ+วน ทันเวลา 

- การกําหนดโครงข3ายการสํารวจข+อมูลทางอุทก
วิทยา/ที่ตั้งสถานีสํารวจอุทกวิทยาที่เหมาะสม 

23. คู3มือหลักการพิจารณาโครงข3ายการสํารวจ
ข+อมูลทางอุทกวิทยา 

           5.2.2 กําหนดมาตรฐานข+อมูลทางอุทกวิทยา รวบรวม 
ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห� ข+อมูลทางอุทกวิทยา เพื่อจัดทําฐานข+อมูลทาง
อุทกวิทยา อุตุ-อุทกวิทยา  

- การรวบรวม ตรวจสอบข+อมูลด+านอุตุ-อุทกวิทยา 
การจัดทําฐานข+อมูลทางอุตุ-อุทกวิทยา / ฐานข+อมูล 
ทางอุตุ-อุทกวิทยา 

24. คู3มือการตรวจสอบข+อมูลด+านอุตุ-อุทกวิทยา 
25. คู3มือการจัดทํา Rating Curve 
26. คู3มือการจัดทําระบบฐานข+อมูล อุตุ-อุทกวิทยา 
27. คู3มือการใช+ Aquarius 
28.  คู3มือการใช+ Hydrology Application Mobile 
29. คู3มือการใช+ Web Application 

           5.2.3 ติดตามสถานการณ�น้ํา สภาพอากาศ และดําเนินการ
พยากรณ�น้ํา โดยใช+แบบจําลองที่เหมาะสม 

- การติดตามสถานการณ�น้ํา / รายงานสถานการณ�น้ํา 30. คู3มือการติดตามสถานการณ�น้ํา 
31. คู3มือการใช+แบบจําลอง ANNs 
32. คู3มือการใช+แบบจําลอง HEC-HMS 
33. คู3 มือการจัด ทําแผนที่ เส+นชั้ น น้ําฝนเท3 า 
(Isohyte) 

           5.2.4 ศึกษา พัฒนาแบบจําลองอุทกวิทยา และพยากรณ�
น้ําท3า น้ําไหลลงอ3าง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการวางแผนพัฒนาแหล3งน้ํา
การบริหารจัดการน้ําและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําอย3างเป8นระบบ 
 

- การพัฒนาแบบจําลองอุทกวิทยา/ผลการพยากรณ�น้ําท3า
การจัด ทํา คุณลักษณะทางกายภาพของลุ3 ม น้ํา / 
รายงานรูปขวางตัดลําน้ํา (Cross Section) 

34. คู3มือ Aquarius Forecast 
35. คู3มือการจัดทําคุณลักษณะทางกายภาพของ
ลุ3มน้ํา 



-๑๘- 
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           5.2.5 ประมวลสถิติข+อมูลจัดทํารายงานสถิติประจําปX 
ให+บริการและเผยแพร3ข+อมูลทางอุทกวิทยา รวมทั้งให+คําแนะนําและ
สนับสนุนข+อมูลทางวิชาการด+านอุทกวิทยาให+กับหน3วยงานต3างๆ              
และผู+เกี่ยวข+อง 

- การจัดทํารายงานสถิติประจําปX / รายงาน Year book 
ประจําปX 

36. คู3มือการจัดทํารายสถิติประจําปX  (Year book) 

           5.2.6 วางแผนหรือร3วมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน3วยงานระดับสํานักหรือกอง และแก+ไข
ปLญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให+การดําเนินงานเป8นไปตามเปAาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

           5.2.7 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

    5.3 ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายตะกอนและคุณภาพน้ํา   
           5.3.1 รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห�ข+อมูลตะกอนและ
คุณภาพน้ําทั้งในลํา น้ําธรรมชาติ อ3างเก็บน้ํา ระบบชลประทาน                
และโครงการพัฒนาแหล3งน้ําต3างๆ เพื่อให+ได+ข+อมูลที่ถูกต+องตรงตาม
วัตถุประสงค� 

- รายงานปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนและราย
ปXในลุ3มน้ําหลักของประเทศไทย 
- รายงานการศึกษาความสัมพันธ�ระหว3างปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยกับพื้นที่ลุ3มน้ําใน 25 ลุ3มน้ําหลัก
ของประเทศไทย 
- รายงานการประเมินตะกอนท+องน้ําของลําน้ําต3างๆ 
ของประเทศไทย 
 

37.คู3 มือการจัด ทํารายงานปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายเดือนและรายปXในลุ3มน้ําหลักของ
ประเทศไทย 
38. คู3มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ�
ระหว3างปริมาณตะกอนแขวนลอยกับพื้นที่ลุ3มน้ํา
ใน 25 ลุ3มน้ําหลักของประเทศไทย 
39. คู3มือการจัดทํารายงานการประเมินตะกอน
ท+องน้ําในลําน้ําต3างๆ ของประเทศไทย 

           5.3.2 ศึกษา วิเคราะห� วิจัยเชิงวิชาการด+านตะกอนและ
คุณภาพน้ํา เฝAาระวังและติดตามสถานการณ�คุณภาพน้ํา เพื่อใช+ในการ
วางแผนการบริหารจัดการน้ําและควบคุมคุณภาพน้ําให+อยู3ในเกณฑ�
มาตรฐาน 

- รายงานการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส3งผล
กระทบต3อปริมาณความจุของอ3างเก็บน้ํา 

40. คู3มือการจัดทํารายงานการศึกษาปริมาณ 
การสะสมตะกอนที่ส3งผลกระทบต3อปริมาณความจุ
ของอ3างเก็บน้ํา 
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           5.3.3 จัดทําฐานข+อมูลตะกอนและคุณภาพน้ําโดยใช+
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สําหรับใช+ในงานพัฒนาแหล3งน้ําและ
การแก+ไขปLญหาต3างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุของตะกอนและคุณภาพน้ํา 

- - 

           5.3.4 วางแผนหรือร3วมดําเนินการวางแผนงานด+านตะกอน
และคุณภาพน้ํา เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และแก+ไขปLญหาให+
เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

- ข+อมูลคุณภาพน้ํา 
- รายงานคุณภาพน้ํารายวัน 
- รายงานคุณภาพน้ํารายสัปดาห� 
- รายงานคุณภาพน้ําตามแผน 
- รายงานคุณภาพน้ํารายเดือน 
- รายงานคุณภาพน้ําประจําปXงบประมาณ 
- ฐานข+อมูลคุณภาพน้ําตามมาตรา 8 
- ฐานข+อมูลคุณภาพน้ําแม3น้ําสายหลัก 

41.คู3มือการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
42.คู3มือการจัดทําสอบเทียบเครื่องมือ 
43.คู3มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายวัน 
44. คู3มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายสัปดาห� 
45.คู3มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ําตามแผน 
46. คู3มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายเดือน 
47. คู3มือการจัดทํารายงานประจําปX 
48. คู3มือการใช+งานฐานข+อมูลคุณภาพน้ําตาม
มาตรา 8 
49. คู3มือการใช+งานฐานข+อมูลคุณภาพน้ําแม3น้ํา
สายหลัก 
 

           5.3.5 ให+คําแนะนํา เผยแพร3ข+อมูล และผลงานทางวิชาการ
ด+านตะกอนและคุณภาพน้ําแก3หน3วยงานต3างๆ และผู+เกี่ยวข+อง 
 
 

- - 

           5.3.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
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    5.4 ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา   
           5.4.1 วางแผน กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือสํารวจอุทกวิทยาตรวจสอบคุณภาพในการจัดทําอุปกรณ� และ
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ� เ พื่อให+
ตอบสนองความต+องการต3องานด+านอุทกวิทยาอย3างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 - คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสํารวจเพื่อใช+ในการ   
 จัดหาครุภัณฑ�ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทก 
 วิทยา และสํานักงานชลประทานต3างๆ 
 

50. คู3มือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ
สํารวจ 
 

           5.4.2 ศึกษา วิ เคราะห� กําหนดนโยบาย แผนงาน และ
แนวทางการดําเนินการควบคุมมาตรฐานเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยา 
เพื่อให+เครื่องมือมีมาตรฐานและใช+งานได+อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

  

           5.4.3 ติดตั้ง ซ3อมแซม บํารุงรักษา พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ
ให+ทันสมัย เพื่อให+การตรวจวัดข+อมูลทางอุทกวิทยาเป8นไปอย3างมี
ประสิทธิภาพ 

- สถานีตรวจวัดทางอุทกวิทยา เพื่อใช+ตรวจวัดข+อมูล
บริหารจัดการน้ํา 

51.คู3มือการใช+งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 
52. คู3มือการติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-
อุทกวิทยา 
53. คู3มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 
54. คู3มือการจัดทําอุปกรณ�เพื่อใช+ประกอบการ
ติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา 

           5.4.4 กําหนดเกณฑ�การตรวจสอบ และสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ-อุทกวิทยาชนิดต3างๆ ให+มี
ประสิทธิภาพและสอดคล+องกับแผนงานที่กําหนดไว+ 
 

- เครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา ผ3านการสอบ
เทียบก3อนนําไปใช+งาน 

 

55. คู3มือการสอบเทียบเครื่องมือสํารวจอุตุ-
อุทกวิทยา 

           5.4.5 วางแผนหรือร3วมดําเนินการวางแผนงานด+านมาตรฐาน
เครื่องมืออุทกวิทยา เพื่อพัฒนาระบบงานและแก+ไขปLญหาให+เป8นไปตาม
เปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
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           5.4.6 ให+คําแนะนําเกี่ยวกับงานเทคนิค เครื่องมือสํารวจทาง
อุตุ-อุทกวิทยาต3างๆ ให+แก3บุคลากรและหน3วยงานอื่นๆ 
 

  

           5.4.7 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

  

6. ส4วนที่ 5 ส4วนประมวลวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา    
    6.1  ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายติดตามและพยากรณ�สถานการณ�น้ํา   
           6.1.1 วางแผน จัดทําโครงการ และจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการที่ต+องติดตั้งระบบการควบคุมระยะไกลแบบอัตโนมัติ เพื่อการ
บริหารจัดการน้ําให+ครอบคลุมพื้นที่ 25 ลุ3มน้ําทั้งในเขตและนอกเขต
พื้นที่ชลประทาน 

- ระบบโทรมาตร เ พื่อการบริหารจัดการ น้ํ า ให+
ครอบคลุมพื้นที่ 25 ลุ3มน้ําทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่
ชลประทาน 
 

- 

           6.1 .2 กําหนดแผนงาน งบประมาณ และการบริหาร
งบประมาณ เพื่อใช+ในการศึกษาการวิจัย การติดตั้ง การใช+งาน การ
พัฒนา การปรับปรุงและบํารุงรักษา สาธารณูปโภค การควบคุมคุณภาพ
และปริมาณข+อมูล ระบบโทรมาตร ระบบ SCADA ระบบฐานข+อมูล 
และระบบจําลองทางคณิตศาสตร� 

- งบประมาณเพื่อติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบโทร
มาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ําให+ครอบคลุมพื้นที่ 25 
ลุ3มน้ําทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน 
 

- 

           6.1.3 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห�ข+อมูลระบบโทรมาตร ระบบ 
SCADA แบบจําลองทางคณิตศาสตร� และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข+อง เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ�และมาตรฐานของระบบโทรมาตร ระบบ SCADA 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร� รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ� ฐานข+อมูล 
โปรแกรม ระบบย3อย การเชื่อมโยงข+อมูล คุณภาพและปริมาณข+อมูล 
หรือส3วนประกอบอื่นๆ 

- หลักเกณฑ�และมาตรฐานของระบบโทรมาตร ระบบ 
SCADA แบบจําลองทางคณิตศาสตร� รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ�  ฐานข+อมูล โปรแกรม ระบบย3อย การ
เชื่อมโยงข+อมูล คุณภาพและปริมาณข+อมูล หรือ
ส3วนประกอบอื่นๆ 
 

56. คู3มือหลักเกณฑ�และมาตรฐานของระบบโทร
มาตร 
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           6.1.4 ศึกษา พัฒนา และออกแบบระบบฐานข+อมูล โปรแกรม 
ระบบย3อย การเชื่อมโยงข+อมูลคุณภาพและปริมาณข+อมูล หรือ
ส3วนประกอบอื่นๆ ที่ใช+ในระบบโทรมาตร ระบบ SCADA แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร� เพื่อให+มีระบบที่เหมาะสม ทันสมัย และสามารถใช+งาน
ได+อย3างมีประสิทธิภาพ 

- ระบบที่เหมาะสม ทันสมัย และสามารถใช+งานได+
อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

57. คู3มือการใช+งานระบบโทรมาตรลุ3มน้ําต3างๆ 
และแบบจําลองทางคณิตศาสตร� 
 

           6.1.5 ศึกษา วิเคราะห� วิจัย พัฒนาการติดตั้ง การสอบเทียบ 
การใช+งาน การปรับปรุงและบํารุงรักษา การควบคุมคุณภาพ และ
ปริมาณข+อมูล ระบบโทรมาตร ระบบ SCADA ระบบฐานข+อมูลและ
ระบบแบบจําลองทางคณิตศาสตร� เพื่อให+ระบบมีความถูกต+องแม3นยํา 
และเกิดประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด 
 

- ระบบมีความถูกต+องแม3นยําและเกิด ประสิทธิภาพ
การทํางานสูงสุด 
 

58. คู3มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรลุ3มน้ํา
ต3างๆ 
 

           6.1.6 ตรวจสอบความถูกต+องของการบันทึกข+อมูลจากระบบ
โทรมาตร ระบบ SCADA ระบบแบบจําลองทางคณิตศาสตร� และ
แหล3งข+อมูลอื่นๆ เพื่อจัดทํารายงานข+อมูลน้ําฝน น้ําท3า คุณภาพน้ํา              
ผลการพยากรณ�/การคาดการณ� ทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ ให+มีความ
ถูกต+อง สามารถใช+ในการบริหารจัดการน้ําอย3างมีประสิทธิภาพและตรง
ความต+องการกับผู+ใช+งาน 

- มีความถูกต+องสามารถใช+ในการบริหารจัดการน้ํา
อย3างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต+องการกับ
ผู+ใช+งาน 
 

59. คู3มือการจัดทํารายงานความถูกต+องของการ
บันทึกข+อมูลจากระบบโทรมาตร ระบบ SCADA 
 

           6.1.7 ควบคุม ดูแล คลังข+อมูลน้ํา ที่ได+จากเครื่องวัดระดับน้ํา 
น้ําฝน คุณภาพน้ํา แบบอัตโนมัติ หรือระบบโทรมาตร เพื่อเป8น
ศูนย�กลางข+อมูลน้ําของกรมชลประทาน 

- เป8นศูนย�กลางข+อมูลน้ําของกรมชลประทาน 
 
 

60. คู3มือการใช+งานระบบฐานข+อมูลกลาง 
 

           6.1.8 ให+คําแนะนํา ถ3ายทอดความรู+เทคโนโลยี และประสาน
กับหน3วยงานที่เกี่ยวข+องกับงานด+านระบบโทรมาตร ระบบ SCADA 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร�  เพื่อให+มีความรู+ความเข+าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได+บรรลุตามวัตถุประสงค�และมีประสิทธิภาพ 

- มีความรู+ความเข+าใจและสามารถปฏิบัติงานได+บรรลุ
ตามวัตถุประสงค�และมีประสิทธิภาพ 
 

61. คู3มือระบบโทรมาตร 
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           6.1.9 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

- การดําเนินงานเป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

- 

    6.2  ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายประมวลและวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา   
           6.2.1 ศึกษา วิเคราะห� ประมวลผลข+อมูลพื้นที่ที่เคยประสบ
ภัย หรือเป8นพื้นที่เสี่ยงภัยอันเกิดจากน้ํา อาคารชลประทานที่สําคัญการ
กําหนดพื้นที่เฝAาระวัง เพื่อใช+เป8นเกณฑ�ในการเฝAาติดตามสถานการณ�น้ํา
อย3างประสิทธิภาพ 

-รวบรวมข+อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
-ติดตาม และวิเคราะห� สภาพอากาศ สภาพน้ําฝน 
สภาพน้ําในอ3างเก็บน้ํา สภาพน้ําท3า การจัดสรรน้ํา 
คุณภาพน้ํา และการเตรียมความพร+อมและการ
ช3วยเหลือ ทั้งประเทศ 
 

62.คู3 มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ3างเก็บน้ํา    
ขนาดใหญ3ทั้งประเทศ 
63.คู3 มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ3างเก็บน้ํา 
ขนาดกลางทั้งประเทศ 
64.คู3มือจัดทําแผนที่แสดงปริมาณน้ําฝนรายวัน
ทั้งประเทศ 
65.คู3มือจัดทํารายงานสรุปสถานการณ�ประจําวัน 

           6.2.2 ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห� ประมวลผล
ข+อมูลน้ําฝน น้ําท3า ปริมาณน้ําในอ3างเก็บน้ําขนาดใหญ3 ขนาดกลาง 
ปริมาณน้ําผ3านอาคารชลประทานต3างๆ ที่จําเป8น โดยการประยุกต�ใช+
ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อให+การจัดระบบการจัดการฐานข+อมูลของ           
กรมชลประทาน มีความถูกต+องตามหลักวิชาการ 
 
 

-รวบรวมข+อมูลปริมาณน้ําในอ3างฯเก็บน้ําขนาดใหญ3 
ทั้งประเทศ 
-รวบรวมข+อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
 

- 

           6.2.3 ประยุกต�ใช+ข+อมูลจากคลังข+อมูลน้ําของกรมชลประทาน 
เพื่อให+สามารถสืบค+นข+อมูลที่เกี่ยวข+องได+ครบถ+วน และใช+เป8นฐานข+อมูล
ช3วยในการติดตามสถานการณ�น้ํา และการใช+น้ําชลประทาน 

-รวบรวมข+อมูลปริมาณน้ําในอ3างฯเก็บน้ําขนาดใหญ3 
ทั้งประเทศ 
-รวบรวมข+อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
 

- 



-๒๔- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

           6.2.4 ประมวลผลข+อมูลจากแบบจําลองคณิตศาสตร� สําหรับ
การพยากรณ�น้ํา การคาดการณ�แนวโน+มสถานการณ�น้ํา เพื่อจัดทํา
รายงานสรุปสถานการณ�น้ําที่มีความถูกต+องทันสมัย สําหรับผู+บริหารใช+
เป8นข+อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะวิกฤติ และหน3วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข+อง ให+มีความถูกต+อง 
รวดเร็ว ทันต3อสถานการณ� 

-รวบรวมข+อมูลปริมาณน้ําในอ3างฯเก็บน้ําขนาดใหญ3 
ทั้งประเทศ 
-รวบรวมข+อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
 
 

- 

           6.2.5 ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห�ข+อมูลที่เกี่ยวข+องกับการ
แก+ไขปLญหาน้ําแล+ง น้ําท3วม คุณภาพน้ํา รวมทั้งการสูบน้ําช3วยเหลือ
เกษตรกร เพื่อใช+เป8นข+อมูลในการบริหารจัดการน้ําที่มีความถูกต+อง 
รวดเร็ว ทันต3อสถานการณ� 

- - 

           6 .2.6 ตรวจสอบ ประมวลผลข+อมูล น้ําฝน น้ําท3 า  น้ํ า
ชลประทาน ปริมาณน้ําในอ3างเก็บน้ํา สถานการณ�น้ําแล+ง น้ําท3วม 
คุณภาพน้ํา จากระบบโทรมาตร จากหน3วยงานภายใน หน3วยงาน
ภายนอก และสื่อต3างๆ เพื่อสรุปเป8นรายงานสถานการณ�น้ําเป8นรายวัน 
รายสัปดาห� รายเดือน รายฤดูกาล แจ+งผู+เกี่ยวข+องทราบ และเผยแพร3           
สู3สาธารณชน 

-รวบรวมข+อมูลปริมาณน้ําในอ3างฯเก็บน้ําขนาดใหญ3 
ทั้งประเทศ 
-รวบรวมข+อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
 

- 

           6.2.7 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 
 

-รวบรวมข+อมูลปริมาณน้ําในอ3างฯเก็บน้ําขนาดใหญ3 
ทั้งประเทศ 
-รวบรวมข+อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
-ติดตาม และวิเคราะห� สภาพอากาศ สภาพน้ําฝน 
สภาพน้ําในอ3างเก็บน้ํา สภาพน้ําท3า การจัดสรรน้ํา 
คุณภาพน้ํา และการเตรียมความพร+อมและการ
ช3วยเหลือ ทั้งประเทศ 

- 



-๒๕- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

7. ส4วนที่ 6 ส4วนปรับปรุงบํารุงรักษา    
    7.1  ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายปรับปรุงโครงการชลประทาน   
           7.1.1 ศึกษา วิเคราะห� ตรวจสอบ กลั่นกรอง วางแผน               
และจัดลําดับความสําคัญของรายการงาน เพื่อจัดทําหลักเกณฑ�และ
มาตรฐานในการจัดทําแผนงานปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการชลประทาน
และระบบกระจายน้ําในไร3นา ให+มีความถูกต+องตามหลักวิศวกรรม 
สามารถนําไปใช+ในการจัดทําแผนงานปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการ
ชลประทาน และระบบกระจายน้ําในไร3นา ให+เป8นรูปแบบเดียวกัน 
 

- หลักเกณฑ�และมาตรฐานในการจัด ทําแผนงาน
ปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการชลประทานและระบบ
กระจายน้ําในไร3นา 

66. คู3มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)การขอ
ตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณด+าน
ปรับปรุงบํารุงรักษา 
67. คู3มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)การ
พิจารณาแผนงานปรับปรุงโครงการชลประทาน 

           7.1.2  ศึกษา วิเคราะห� ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดทําแผนงาน
และงบประมาณรายจ3ายประจําปX และจัดทําเอกสารประกอบคําชี้แจง
งบประมาณ งานปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบ
กระจายน้ําในไร3นา เพื่อให+มีความถูกต+องตามหลักวิศวกรรม มีความ
เหมาะสม มีรูปแบบข+อมูลครบถ+วนถูกต+องตามมาตรฐานที่กําหนด             
แล+วเสร็จตามกําหนดเวลา และใช+เป8นแผนงานงบประมาณปรับปรุง
บํารุงรักษาของกรมชลประทาน 
 

-แผนงานและงบประมาณรายจ3ายประจําปX พร+อม
เอกสารประกอบคําชี้แจงงบประมาณ งานปรับปรุง
บํารุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ํา
ในไร3นา 

อยู3ในคู3มือข+อ 67 
68. คู3มือการจัดทําแผนงานและประมาณการ
เพื่อเสนอของบประมาณของสํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา  
 

            7.1.3  ศึกษา วิเคราะห� ตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดทํา
แผนงานและงบประมาณรายจ3ายล3วงหน+าระยะปานกลาง (MTEF) งาน
เตรียมความพร+อม งานปรับปรุงโครงการชลประทาน และระบบ
กระจายน้ําในไร3นา ให+สอดคล+องกับยุทธศาสตร�กรม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล และมีความ
พร+อมในการนําไปสู3การปฏิบัติ 
 

-แผนงานและงบประมาณรายจ3ายล3วงหน+าระยะปาน
กลาง(MTEF) งานเตรียมความพร+อม งานปรับปรุง
โครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ําในไร3นา 

อยู3ในคู3มือข+อ 67 



-๒๖- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

           7.1.4 ศึกษา วิเคราะห� ตรวจสอบ กลั่นกรอง และขออนุมัติ
จัดสรร ปรับ โอน เปลี่ยนแปลงแผนงานและงบประมาณรายจ3าย
ประจําปX งานปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบ
กระจายน้ําในไร3นา ให+ถูกต+อง รวดเร็ว ทันเวลา เป8นไปตามกฎหมาย
และระเบียบวิธีการด+านงบประมาณเพื่อให+การบริหารงบประมาณ               
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน�สูงสุด 

-การจัดสรร ปรับ โอน เปลี่ยนแปลงแผนงานและ
งบประมาณรายจ3ายประจําปX งานปรับปรุงบํารุงรักษา
โครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ําในไร3นา 

อยู3ในคู3มือข+อ 66 

           7.1.5 ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม และจัดเก็บข+อมูล เพื่อ
จัดทําฐานข+อมูลและสถิติการปรับปรุงบํารุงรักษา ให+มีความถูกต+อง
ครบถ+วน สามารถนําไปใช+ในการวางแผนงานปรับปรุงบํารุงรักษา
โครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ําในไร3นา และใช+ในการ
บริหารงบประมาณให+เป8นไปตามเปAาหมาย 

- รายงานข+อมูลและสถิติการปรับปรุงบํารุงรักษา 69. คู3มือการจัดเก็บข+อมูลและสถิติการปรับปรุง
บํารุงรักษา 
 

           7.1.6 ศึกษา ค+นคว+ า  วิจั ย  ปรับปรุ ง  และประยุกต� ใช+
เทคโนโลยีสมัยใหม3  เ พื่อพัฒนารูปแบบการปรับปรุ ง โครงการ
ชลประทาน ให+มีประสิทธิภาพ ถูกต+องเป8นไปตามหลักวิศวกรรม               
และนําไปประยุกต�ใช+ได+อย3างเหมาะสม สอดคล+องกับสภาพของอาคาร
หรือสถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงการ 
 

- รายงานรูปแบบการปรับปรุงโครงการชลประทาน 70. คู3มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) การ
พัฒนารูปแบบการปรับปรุงโครงการชลประทาน 

           7.1.7 ศึกษา ค+นคว+า ตรวจสอบ กลั่นกรอง และวิเคราะห�
รูปแบบการปรับปรุงโครงการชลประทาน เพื่อจัดทําคู3มือ และเอกสาร
ทางวิชาการงานปรับปรุงโครงการชลประทาน เพื่อใช+เป8นแนวทางใน
การดําเนินงานของโครงการได+อย3างถูกต+องตามหลักวิศวกรรม                
และนําไปประยุกต�ใช+ได+อย3างเหมาะสม ทําให+อาคารชลประทานอยู3ใน
สภาพพร+อมใช+งานได+อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

-รายงานเอกสารทางวิชาการงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
 

อยู3ในคู3มือข+อ 70 



-๒๗- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

           7.1.8 ศึกษา วิ เคราะห�  ติดตาม ตรวจสอบ กลั่ นกรอง              
เพื่อจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน ทางด+านวิชาการและงบประมาณ เพื่อให+การดําเนินงาน
บรรลุตามเปAาหมายหรือวัตถุประสงค� รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก+ไข
หรือปรับปรุงให+มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- รายงานการติดตามประเมินผลการปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน ทางด+านวิชาการและงบประมาณ 

71. คู3มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) การ
ติดตามประ เ มินผลการปรั บปรุ ง โครงการ
ชลประทาน 

           7 .1.9 ให+ คําแนะนํา ข+อ เสนอแนะทางด+ านวิศวกรรม                
และถ3ายทอดองค�ความรู+ในการปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับงาน
ปรับปรุงโครงการชลประทาน เพื่อให+บุคลากรภายในกรมชลประทาน 
หน3วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท+องถิ่น บริษัทเอกชน และประชาชน
ทั่วไป ได+รับความรู+ ความเข+าใจทางวิชาการอย3างชัดเจนและถูกต+อง 

- ระบบการให+ คําแนะนํา ข+อเสนอแนะทางด+าน
วิศวกรรม และถ3ายทอดองค�ความรู+ในการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการเกี่ยวกับงานปรับปรุงโครงการชลประทาน 

- 

           7.1.10 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

- - 

   7.2  ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายบํารุงรักษาหัวงาน   
           7.2.1 ศึกษา ค+นคว+า ข+อมูลและองค�ความรู+ด+านบํารุงรักษาหัวงาน 
วิเคราะห� และวิจัย เพื่อหาวิธีการ/เทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับพัฒนา
งานบํารุงรักษาหัวงานให+เป8นไปตามหลักวิชาการ และสามารถนําไป
ประยุกต�ใช+ได+อย3างเหมาะสม สอดคล+องกับสภาพของหัวงานหรือ
สถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงการ 

- เกณฑ�การพิจารณางานซ3อมแซมและบํารุงรักษา
อาคารชลประทานหัวงาน 
 

๗2. คู3มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณางานซ3อมแซมและบํารุงรักษาอาคารหัว
งานโครงการชลประทาน ประเภทฝายและประตู
ระบายน้ํา 

           7.2.2 ศึกษา ค+นคว+า ข+อมูลทั่วไป สภาพปLญหาอุปสรรคของ             
หัวงานโครงการ และวิเคราะห� เพื่อจัดทํามาตรฐาน คู3มือ และเอกสารทาง
วิชาการบํารุงรักษาหัวงาน สําหรับใช+เป8นแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการ ได+อย3างถูกต+องตามหลักวิชาการและมีสภาพพร+อมใช+งาน                  
ในการบริหารจัดการน้ําได+อย3างมีประสิทธิภาพ 

- คู3มือ/แนวทางการตรวจสภาพและการซ3อมแซม
บํารุงรักษาอาคารหัวงานโครงการชลประทาน 
 

อยู3ในคู3มือข+อ 72 



-๒๘- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

         7.2.3 รวบรวมข+อมูล ศึกษา วิเคราะห� ติดตาม และประเมินผล 
การบํารุงรักษาหัวงานทางด+านวิศวกรรมและงบประมาณของโครงการ 
เพื่อให+การดําเนินงานบรรลุตามเปAาหมาย หรือวัตถุประสงค�ของโครงการ 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก+ไขหรือปรับปรุงให+มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

- รายงานการติดตามประเมินผลการบํารุงรักษาอาคาร
หัวงานโครงการชลประทาน 

๗3. คู3มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารหัวงานโครงการ
ชลประทาน ทางด+านวิศวกรรม 

         7.2.4 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห� และจัดเก็บข+อมูล เพื่อจัดทํา
ฐานข+อมูลและสถิติการบํารุงรักษาหัวงาน ให+มีความถูกต+องตามหลัก
วิชาการสามารถนําไปใช+ในการดําเนินงานของโครงการและหน3วยงานอื่น 
ได+อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

- ระบบฐานข+อมูลอาคารชลประทาน ๗4. คู3มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
จัด ทําฐานข+อมูลระบบชลประทานเ พื่อการ
ปรับปรุงบํารุงรักษา 

         7.2.5 ศึกษา วิเคราะห�หลักเกณฑ� มาตรฐานงานด+านวิศวกรรม 
และข+อบังคับกฎหมาย ระเบียบถ3ายโอนภารกิจ เพื่อกําหนดขอบเขต 
ขั้นตอน แนวทาง วิธีการปฏิบัติการถ3ายโอนภารกิจของกรมชลประทาน
ให+แก3องค�กรปกครองส3วนท+องถิ่น เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไปอย3าง
ถูกต+องตามหลักวิชาการและข+อบังคับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข+อง 
 

- ขอบเขต ขั้นตอน แนวทาง วิธีการปฏิบัติการถ3ายโอน
ภารกิจของกรมชลประทานให+แก3องค�กรปกครองส3วน
ท+องถิ่น 

๗5. คู3มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ถ3ายโอนภารกิจให+แก3องค�กรปกครองส3วนท+องถิ่น 

         7.2.6 รวบรวมจัดทําฐานข+อมูล ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การถ3ายโอนภารกิจให+แก3องค�ปกครองส3วนท+องถิ่นเสนอผู+บริหารกรม             
และหน3วยงานอื่น เพื่อให+การดําเนินงานเป8นไปตามแผนงานและข+อบังคับ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข+อง 
 

- รายงานภารกิจที่ถ3ายโอนให+แก3องค�กรปกครองส3วน
ท+องถิ่น 

อยู3ในคู3มือข+อ 75 



-๒๙- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

         7.2.7 ศึกษา วิเคราะห�ข+อมูลของโครงการในเชิงหลักสถิติและ
หลักเกณฑ�ทางวิศวกรรม เพื่อกําหนดเป8นเกณฑ�พิจารณาและจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการที่จะเสนอขอตั้งฝoายส3งน้ําและบํารุงรักษาและ
โครงการส3งน้ําและบํารุงรักษาเพิ่มใหม3และโครงการขยาย เพื่อให+การ
ปฏิบัติงานเป8นไปตามหลักเกณฑ�และข+อกําหนดเดียวกัน 

- เกณฑ� การ พิจารณาขอกําหนดฝo ายส3 ง น้ํ าและ
บํารุงรักษาและโครงการส3งน้ําและบํารุงรักษา (เพิ่มใหม3) 

๗6. คู3มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ขอกําหนดโครงการส3งน้ําและบํารุงรักษา และ
ฝoายส3งน้ําและบํารุงรักษา (เพิ่มใหม3) 

         7.2.8 ให+คําแนะนํา ข+อเสนอแนะทางด+านวิศวกรรม และถ3ายทอด
ความรู+ทางวิชาการเกี่ยวกับงานบํารุงรักษาหัวงาน การถ3ายโอนภารกิจ
ให+แก3องค�กรปกครองส3วนท+องถิ่น เพื่อให+บุคลากรภายในกรมชลประทาน 
หน3วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท+องถิ่น บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป 
ได+รับความรู+ ความเข+าใจทางวิชาการอย3างชัดเจนและถูกต+อง 

- ระบบการให+คําแนะนํา ข+อเสนอแนะ และถ3ายทอด
องค�ความรู+ทางวิชาการเกี่ยวกับงานบํารุงรักษาหัวงาน 
และการถ3ายโอนภารกิจให+แก3องค�กรปกครองส3วนท+องถิ่น 

- 

        7.2.9 ปฏิบั ติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงานเป8นไป
ตามเปAาหมายที่กําหนด 

- - 

    7.3  ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายบํารุงรักษาระบบชลประทาน   
           7.3.1 ศึกษา ค+นคว+า ข+อมูลและองค�ความรู+ที่เกี่ยวข+องด+าน
บํารุงรักษาระบบชลประทาน วิเคราะห� และวิจัย เพื่อหารูปแบบ 
วิธีการ/เทคโนโลยีที่ เหมาะสม สําหรับพัฒนาและปรับปรุงงาน
บํารุงรักษาระบบชลประทาน 

- รายงานการบํารุงรักษาระบบชลประทาน 
 

๗7. คู3มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
บํารุงรักษาระบบส3งน้ําคลองชลประทาน ของ
โครงการส3ง น้ํ าและบํารุ งรักษาพลายชุมพล 
จังหวัดพิษณุโลก  
78.คู3มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
บํารุงรักษาระบบส3งน้ําคลองชลประทาน ของ
โครงการส3งน้ําและบํารุงรักษาท3าโบสถ� จังหวัด
สุพรรณบุรี 



-๓๐- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

           7.3.2 ศึกษา ค+นคว+า ข+อมูลทั่วไป สภาพปLญหาอุปสรรคของ
ระบบชลประทาน และวิเคราะห� เพื่อจัดทํามาตรฐาน คู3มือ และเอกสาร
ทางวิชาการบํารุงรักษาระบบชลประทาน สําหรับใช+เป8นแนวทางการ
ดําเนินงานของโครงการได+อย3างถูกต+องตามหลักวิชาการและนําไป
ประยุกต�ใช+ได+อย3างเหมาะสม 

- รายงานการตรวจสภาพคลองชลประทาน 
- ร าย งานการซ3 อมแซมและ บํารุ ง รั กษาคลอง
ชลประทาน   
 

อยู3ในคู3มือข+อ 77, 78 

         7.3.3 ศึกษา วิเคราะห� ติดตาม และประเมินผลการบํารุงรักษา
ระบบชลประทานทางด+านวิชาการ/งบประมาณของโครงการ เพื่อให+
การดําเนินงานบรรลุตามเปAาหมาย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เป8น
ประโยชน�ในการปรับปรุงให+มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- รายงานการติดตามประเมินผลการบํารุงรักษาคลอง
ชลประทาน 

๗9. คู3มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ประเมินอาคารชลประทานพร+อมใช+งาน (ระบบ
คลองชลประทาน) 

         7.3.4 ศึกษา วิเคราะห� จัดทําหลักเกณฑ�และแนวทางการ
ดําเนินงานด�านงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน เพื่อให�โครงการ
สามารถนําไปใช�ประโยชน�หรือประยุกต�ใช�ได�อย+างเหมาะสม 

- แนวทางการดําเนินงานด+านงานบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

อยู3ในคู3มือข+อ 79 

         7.3.5 ศึกษา วิเคราะห� และจัดเก็บข�อมูล เพื่อจัดทําฐานข�อมูล
และสถิติการบํารุงรักษาระบบชลประทาน ให�ถูกต�องตามหลักวิชาการ
และประยุกต�ใช�ได�อย+างเหมาะสม สามารถนําไปใช�เป0นแนวทางในการ
ดําเนินงานของโครงการ 
 

- ข+อมูลการบํารุงรักษาระบบชลประทาน อยู3ในคู3มือข+อ 79 

         7.3.6 ศึกษา วิเคราะห� ประเมินสภาพอาคารชลประทานให�
ถูกต�องตามหลักวิชาการและประยุกต�ใช�ได�อย+างเหมาะสม เพื่อเป0น
แนวทางปรับปรุงแก�ไขให�อาคารมีสภาพพร�อมใช�งานในการบริหาร
จัดการน้ําได�อย+างมีประสิทธิภาพ 

- ผลการประเมินสภาพอาคารชลประทาน อยู3ในคู3มือข+อ 79 



-๓๑- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

         7.3.7 ให�คําแนะนํา ข�อเสนอแนะที่เป0นประโยชน�ในการ
ปฏิบัติงาน ถ+ายทอดความรู�ต+างๆ ทางวิชาการเกี่ยวกับงานบํารุงรักษา
ระบบชลประทาน แก+เจ�าหน�าที่และหน+วยงานที่เกี่ยวข�อง เพื่อให�ได�รับ
ความรู� ความเข�าใจอย+างถูกต�อง 
 

  

         7.3.8 ปฏิบัติงานร+วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน+วยงานอื่นที่เกี่ยวข�องหรือได�รับมอบหมาย เพื่อให�ดําเนินงานเป0นไป
ตามเป7าหมายที่กําหนด 
 

- - 

   7.4  ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายการใช�พื้นที่ด�านชลประทาน   
          7.4.1 ศึกษา ค+นคว+า วิเคราะห� หลักเกณฑ�มาตรฐานงานทางด+าน
วิศวกรรม กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข+องในการขออนุญาตใช+น้ําจาก
ทางน้ําชลประทาน  การระบายน้ําทิ้งลงสู3ทางน้ําชลประทาน การปลูก
สิ่งก3อสร+างต3างๆ การขอใช+ประโยชน�ในที่ราชพัสดุที่อยู3ในความครอบครอง
ของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทาน            
ใช+ประโยชน� การจัดหาประโยชน� (การจัดให+เช3า) ในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทานและการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร+างใน             
ที่ราชพัสดุ เพื่อจัดทํา/ปรับปรุงการพิจารณากระบวนงาน/ขั้นตอน/คู3มือ
การปฏิบัติงานในการขออนุญาตต3างๆ สําหรับใช+ในการปฏิบัติงาน                  
ได+อย3างถูกต+องตามหลักเกณฑ� มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข+อบังคับ และเป8น
แนวทางเดียวกัน 

- กระบวนงาน/ขั้นตอน/คู3มือการปฏิบัติงานในการขอ
อนุญาตต3าง ๆ สําหรับใช+ในการปฏิบัติงาน  

80. คู3มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ขอใช+ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใช+ประโยชน� 
81. คู3มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
จัดหาประโยชน� (การจัดให+เช3า) ที่ราชพัสดุ 
82. คู3มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร+างในที่ราชพัสดุ 



-๓๒- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

            7.4.2 ตรวจสอบ ประเมินผลข+อมูลและเอกสารสัญญาต3าง ๆ                
ในการพิจารณาการขออนุญาตใช+น้ําจากทางน้ําชลประทาน การระบายน้ําทิ้ง
ลงสู3ทางน้ําชลประทาน การปลูกสิ่งก3อสร+างต3าง ๆ การขอใช+ประโยชน�                     
ในที่ราชพัสดุที่อยู3ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน และที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช+ประโยชน� การจัดหาประโยชน�  
(การจัดให+เช3า) ในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน             
และการรื้อถอนอาคาร/สิ่ งปลูกสร+างในที่ราชพัสดุ ของสํานักงาน
ชลประทาน สํานักพัฒนาแหล3งน้ําขนาดใหญ3 และกองพัฒนาแหล3งน้ํา
ขนาดกลาง เพื่อให+ ถูกต+องและเป8นไปตามหลักเกณฑ�  มาตรฐาน              
กฎระเบียบ ข+อบังคับที่กําหนด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก+ไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการจัดทําเอกสารสัญญาต3างๆ ให+ถูกต+อง 
 

- ข+อมูลและเอกสารสัญญาในการพิจารณาอนุญาต
ได+รับการตรวจแก+ให+ถูกต+องและเป8นไปตามหลักเกณฑ� 
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข+อบังคับที่กําหนด 

อยู3ในคู3มือที่ 80, 81 และ 82 
83. คู3มือการตรวจหนังสืออนุญาตและหนังสือต3อ
อายุการอนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินของ
รัฐประเภทอื่น 

            7.4.3 ศึกษา วิเคราะห�ข+อมูลการขออนุญาตใช+น้ําจากทางน้ํา
ชลประทาน การระบายน้ําทิ้งลงสู3ทางน้ําชลประทาน การปลูกสิ่งก3อสร+าง
ต3าง ๆ การขอใช+ประโยชน�ในที่ราชพัสดุที่อยู3ในความครอบครองดูแลของ
กรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช+
ประโยชน� การจัดหาประโยชน� (การจัดให+เช3า) ในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทานและการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร+างในที่
ราชพัสดุ เพื่อใช+ในการวางแผนการใช+พื้นที่ด+านชลประทาน พร+อมทั้งจัดทํา
รายงานผลเพื่อติดตามการใช+พื้นที่ด+านชลประทานให+เกิดประโยชน�สูงสุด 
 

- รายงานผลการขออนุญาตใช+และการจัดหาประโยชน�
(การจัดให+เช3า) พื้นที่ด+านชลประทาน 
- รายงานผลการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร+างในที่ 
ราชพัสดุ 

- 
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            7.4.4 ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทําฐานข+อมูลการขอ
อนุญาตใช+ น้ําจากทางน้ําชลประทาน การระบายน้ําทิ้งลงสู3ทางน้ํา
ชลประทาน การปลูกสิ่งก3อสร+างต3าง ๆ การขอใช+ประโยชน�ในที่ราชพัสดุที่
อยู3ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภท
อื่นที่กรมชลประทานใช+ประโยชน� การจัดหาประโยชน� (การจัดให+เช3า) ในที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและการรื้อถอนอาคาร/สิ่ง
ปลูกสร+างในที่ราชพัสดุ เพื่อใช+ในการสืบค+นและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การใช+พื้นที่ด+านชลประทานให+เป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพ 
 

- ฐานข+อมูลการขออนุญาตใช+และการจัดหาประโยชน�
(การจัดให+เช3า) พื้นที่ด+านชลประทาน (Microsoft 
Access) 
 

- 

            7.4.5 ให+คําแนะนํา ข+อเสนอแนะทางด+านวิศวกรรม และ
ถ3ายทอดความรู+ทางวิชาการ/กระบวนงาน/ขั้นตอน/คู3มือการปฏิบัติงานใน
การขออนุญาตใช+น้ําจากทางน้ําชลประทาน การระบายน้ําทิ้งลงสู3ทางน้ํา
ชลประทาน การปลูกสิ่งก3อสร+างต3าง ๆ การขอใช+ประโยชน�ในที่ราชพัสดุที่
อยู3ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภท
อื่นที่กรมชลประทานใช+ประโยชน� การจัดหาประโยชน� (การจัดให+เช3า)        
ในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและการรื้อถอน
อาคาร/สิ่งปลูกสร+างในที่ราชพัสดุ เพื่อให+บุคคลภายในกรมชลประทาน 
หน3วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท+องถิ่น บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป 
ได+รับความรู+ ความเข+าใจทางวิชาการและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย3าง
ชัดเจนและถูกต+อง 
 

- ความรู+ คําแนะนํา หรือข+อเสนอแนะ จากการถ3ายทอด
ความรู+ ในรูปของ เล3มคู3มือการปฏิบัติงาน  ความรู+และ
ไฟล�เอกสารจากเว็บไซต� เป8นต+น 

อยู3ในคู3มือที่ 80, 81 และ 82 

            7.4.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือการดําเนินงานเป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

- - 
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9. ส4วนที่ 8 ส4วนความปลอดภัยเขื่อน    
    8.1  ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายวิศวกรรม   
           8.1.1 รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บข+อมูลด+านวิศวกรรม
เขื่อนและอาคารประกอบ ที่ก3อสร+างแล+วเสร็จ เพื่อใช+ในการสืบค+นและ
การรายงานสถิติของเขื่อนต3างๆ 

- ฐานข+อมูลเขื่อนของกรมชลประทาน - 

           8.1.2 ศึกษา วิเคราะห� จัดทํา พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข+อมูลด+านวิศวกรรมเขื่อนและอาคารประกอบ ให+เป8นรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน มีความเหมาะสม สอดคล+องกับเทคโนโลยีปLจจุบัน 
 

- ฐานข+อมูลเขื่อนของกรมชลประทาน - 

           8.1.3 ศึกษา วิ เคราะห�  ความเสี่ยง เ พื่อประเมินความ
ปลอดภัยเขื่อน ในการดูแลบํารุงรักษาเขื่อนและอาคารประกอบ  

- การจัดลํา ดับความเสี่ยงสําหรับเ ขื่อนของกรม
ชลประทาน 

84. คู3มือการจัดลําดับความเสี่ยงสําหรับเขื่อน
ของกรมชลประทาน 

           8.1.4 ศึกษา วิเคราะห� หลักเกณฑ� การเลือกเขื่อนที่อยู3ใน
พื้นที่ที่อาจได+ผลกระทบต3อเหตุการณ�แผ3นดินไหว หรือพื้นที่ชุมชนด+าน
ท+ายเขื่อนเป8นจํานวนมาก และข+อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข+อง เพื่อจัดทําแผน
เตรียมความพร+อม (EPP) และแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) ของ
เขื่อนในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน รวมทั้งจัดทําคําขอ
งบประมาณสําหรับการจัดทําแผนดังกล3าว 

- การจัดลํา ดับความเสี่ยงสําหรับเ ขื่อนของกรม
ชลประทาน 

อยู3ในคู3มือที่ 84 

           8.1.5 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� วางแผน และจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อจัดทําเกณฑ�ในการคัดเลือกโครงการเพื่อซ3อมแซม 
ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ ให+มีความถูกต+องตามหลักวิศวกรรม 

- การจัดลํา ดับความเสี่ยงสําหรับเ ขื่อนของกรม
ชลประทาน 

อยู3ในคู3มือที่ 84 

           8.1.6 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� เพื่อจัดทําแผนงานและ
งบประมาณรายจ3ายประจําปX และจัดทําเอกสารประกอบคําชี้แจง
งบประมาณ  งานซ3อมแซม ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ ให+มี
ความถูกต+องตามหลักวิศวกรรม 

- แผนงานงบประมาณรายจ3ายประจําปX และเอกสาร
ประกอบคําชี้แจงงบประมาณ  งานซ3อมแซม ปรับปรุง
เขื่อนและอาคารประกอบ 

๘5. คู3มือการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจ3าย
ประจําปX และเอกสารประกอบคําชี้แจงงบประมาณ  
งานซ3อมแซม ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ 
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          8.1.7 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� เพื่อจัดทําแผนงานและ
งบประมาณรายจ3ายล3วงหน+าระยะปานกลาง (MTEF) งานเตรียมความ
พร+อม งานซ3อมแซม ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ ให+มีความ
สอดคล+องกับยุทธศาสตร�ของกรม และมีความพร+อมในการนําไปสู3การ
ปฏิบัติ 

- แผนงานและงบประมาณรายจ3ายล3วงหน+าระยะปาน
กลาง (MTEF) งานเตรียมความพร+อม งานซ3อมแซม 
ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ 

- 

           8 .1.8 ศึกษา วิ เ คราะห�  จั ด ทําการ คัด เลื อกโครงการ
ชลประทานที่มีความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนการศึกษาเตรียมความพร+อม
และแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนที่มีความเสี่ยง 
 

- การจัดลํา ดับความเสี่ยงสําหรับเ ขื่อนของกรม
ชลประทาน 

อยู3ในคู3มือที่ 84 

           8.1.9 ศึกษา ตรวจสภาพ วิเคราะห� และประเมินความมั่นคง
ปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ เพื่อจัดทํารายงานศึกษา
วิเคราะห�สภาพเขื่อน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก+ไข เพื่อให+การ
ซ3อมแซม ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

- รายงานศึกษาวิเคราะห�สภาพเขื่อน - 

           8.1.10 ให+คําแนะนํา ข+อเสนอแนะทางวิชาการ และถ3ายทอด
องค�ความรู+ในด+านวิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อน ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให+บุคลากรภายในกรมชลประทาน หน3วยงานภาครัฐ และหน3วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข+องและประชาชน ได+รับความรู+ ความเข+าใจทางวิชาการ
อย3างชัดเจนและถูกต+อง 
 

- การจัดฝUกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเขื่อน 
ข+อแนะนํา การบํารุงรักษาเขื่อนและอาคารประกอบ 

86.คู3มือบํารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ 

           8.1.11 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+อง หรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด  
 

- การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน3วยงานอื่นที่
เกี่ยวข+อง 

- 



-๓๖- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

   8.2   ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายวิเคราะห�และติดตามพฤติกรรมเขื่อน   
           8.2.1 รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บข+อมูลพฤติกรรมเขื่อน 
เพื่อใช+เป8นสถิติในการสืบค+นและการรายงานของเขื่อนต3างๆ 
 

- ฐานข+อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนและผลการ
ตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

87. คู3มือเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

           8.2.2 ศึกษา วิเคราะห� จัดทํา พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข+อมูลพฤติกรรมเขื่อนให+เป8นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน มีความ
เหมาะสม สอดคล+องกับเทคโนโลยีในปLจจุบัน 
 
 

- ฐานข+อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนและผลการ
ตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

อยู3ในคู3มือที่ 87 

           8.2.3 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� วางแผน และจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อจัดทําเกณฑ�ในการคัดเลือกโครงการเพื่อซ3อมแซม 
ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือหรืออุปกรณ�ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนให+มี
ความถูกต+องตามหลักวิศวกรรม 
 

- เกณฑ�ในการคัดเลือกโครงการเพื่อซ3อมแซม ปรับปรุง
และพัฒนา เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

88. คู3มือการการคัดเลือกโครงการเพื่อซ3อมแซม 
ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

           8.2.4 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� เพื่อจัดทําแผนงานและ
งบประมาณรายจ3ายประจําปX และจัดทําเอกสารประกอบคําชี้แจง
งบประมาณ ซ3อมแซม ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ�ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อนให+มีความถูกต+องตามหลักวิศวกรรม 
 

- แผนงานและงบประมาณรายจ3ายประจําปX และ
เอกสารประกอบคําชี้แจงงบประมาณ ซ3อมแซม 
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

อยู3ในคู3มือที่ 88 

           8.2.5 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� เพื่อจัดทําแผนงานและ
งบประมาณรายจ3ายล3วงหน+าระยะปานกลาง (MTEF) งานเตรียมความ
พร+อม ซ3อมแซม ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ�ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อนให+สอดคล+องกับยุทธศาสตร�ของกรม และมีความพร+อม
ในการนําไปสู3การปฏิบัติ 

- แผนงานและงบประมาณรายจ3ายล3วงหน+าระยะปาน
กลาง (MTEF) งานเตรียมความพร+อม ซ3อมแซม 
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

อยู3ในคู3มือที่ 88 



-๓๗- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

           8.2.6 ศึกษา ตรวจสอบ จัด ทํามาตรฐานกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ อุปกรณ�ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เพื่อใช+ใน
การจัดหาและติดตั้งที่เป8นมาตรฐานเดียวกัน 
 

- มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของ
เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

- 

           8.2.7 ศึกษา ตรวจสอบ ควบคุม จัดทําข+อกําหนดเงื่อนไข 
คุณลักษณะเฉพาะทางด+านวิศวกรรมในการจัดซื้อ จัดจ+าง ติดตั้ง 
อุปกรณ�ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน (TOR) พร+อมทั้งประเมินราคางาน           
เพื่อใช+ในการจัดซื้อ จัดจ+าง และประกวดราคา 

- ข+อกําหนด เงื่อนไข คุณลักษณะเฉพาะทางด+าน
วิศวกรรมในการจัดซื้อ จัดจ+าง ติดตั้งอุปกรณ�ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน (TOR) 

- 

           8.2.8 ศึกษา ตรวจสภาพ วิเคราะห� และประเมินความมั่นคง
ปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ เพื่อจัดทํารายงานการศึกษา
วิเคราะห�ข+อมูลพฤติกรรมเขื่อน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก+ไข
เพื่อให+การซ3อมแซม ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 

- รายงานการตรวจสอบและวิเคราะห�ความปลอดภัย
เขื่อนด+วยเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

89.คู3 มือการวิ เคราะห�ข+อมูลผลการตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน ด+วยเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
เบื้องต+น 

           8.2.9 ให+คําแนะนํา ข+อเสนอแนะทางวิชาการ และถ3ายทอด
องค�ความรู+ในด+านการใช+เครื่องมืออุปกรณ�ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนใน
การปฏิบัติงานเพื่อให+บุคลากรภายในกรมชลประทาน หน3วยงานภาครัฐ 
และหน3วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข+องและประชาชน ได+รับความรู+ ความเข+าใจ
ทางวิชาการอย3างชัดเจนและถูกต+อง 
 

- การฝUกอบรม หลักสูตรการจัดการด+านความ
ปลอดภัยเขื่อนเบื้องต+น และหลักสูตรการวิเคราะห�
ข+อมูลผลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปลผล 

อยู3ในคู3มือที่ 87 และ 89 

           8.2.10 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

- การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน3วยงานอื่นที่
เกี่ยวข+อง 

- 



-๓๘- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

9. ส4วนที่ 8 ส4วนการใช�น้ําชลประทาน    
    9.1  ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายวิจัยการใช�น้ําชลประทาน   
           9.1.1 วางแผน ศึกษา วิเคราะห� วิจัย การใช+น้ําของพืช ระบบ
การทําฟาร�ม และเกษตรอินทรีย� ให+ด+านปริมาณความต+องการใช+น้ําของ
พืช ค3าสัมประสิทธิ์พืช และปริมาณการใช+น้ําของพืชอ+างอิงช3วงเวลาการ
ให+น้ําแก3พืช การให+น้ําที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของแต3ละ
ท+องถิ่นและช3วงการเจริญเติบโตของพืช เพื่อให+ได+ข+อมูลนําไปใช+ในการ
วางแผน ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบชลประทานให+ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- รูปแบบและขั้นตอนการเขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ� 
- ข+อมูลปริมาณการใช+น้ําของพืช ค3าสัมประสิทธิ์พืช 
- ข+อมูลปริมาณฝนใช+การสําหรับพืชไร3 
- ข+อมูลปริมาณฝนใช+การสําหรับนาข+าว 

90. คู3มือการหาปริมาณการใช+น้ําของพืชโดย
ใช +ถ ัง ว ัดปร ิมาณการใช +น้ํา  แบบระบาย น้ํา
(Percolation type Lysimeter) 
91. คู3มือการเขียนรูปเล3มรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ� 
92. คู3มือการหาปริมาณการใช+น้ําของข+าวโดยใช+
ถังวัดปริมาณการใช+น้ําของข+าว(Rice Lysimeter) 
93. คู3มือการหาค3าฝนใช+การสําหรับพืชไร3 
94. คู3มือการหาค3าฝนใช+การสําหรับนาข+าว 

           9.1.2 รวบรวมข+อมูล ศึกษา วิจัย วิเคราะห� ผลของคุณภาพน้ํา
ที่มีต3อการเกษตรตามมาตรฐานขององค�การอาหารและเกษตร และที่มี
ผลกระทบต3อพืช เพื่อเป8นข+อมูลในการดูแลรักษาแหล3งน้ําภายใต+การ
ควบคุมของกรมชลประทาน และใช+เป8นเกณฑ�ในการบริหารจัดการน้ํา 
และในด+านอื่นๆ ที่เกี่ยวข+อง 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช+น้ําของพืช - 

           9.1.3 ศึกษาวิธีการใช+น้ําชลประทานต3างๆ เพื่อให+ได+ข+อมูล
สําหรับใช+ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบ
ชลประทานให+มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- รายงานผลความก+าวหน+าโครงการวิจัยด+านการใช+น้ํา
ชลประทานของพืช 

- 

           9.1.4 วางแผนหรือร3วมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการวิจัยของหน3วยงาน งานที่ร3วมดําเนินการแบบ
บูรณาการร3วมกับหน3วยงานอื่น และงานที่ได+รับมอบหมาย รวมทั้ง
แก+ปLญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให+การดําเนินงานเป8นไปตามเปAาหมาย 
และสัมฤทธิ์ผลตามเวลาที่กําหนด 

- ข+อมูลการจัดทําโครงการวิจัยด+านการใช+น้ําของพืช - 



-๓๙- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

           9.1.5 บริการข+อมูลวิชาการด+านการใช+น้ําของพืช การใช+น้ํา 
ในระบบการทําฟาร�มและเกษตรอินทรีย�ในด+านปริมาณความต+องการ 
ใช+น้ําของพืช ค3าสัมประสิทธิ์พืช และปริมาณการใช+น้ําของพืชอ+างอิง
ช3วงเวลาการให+น้ําที่เหมาะสม ข+อมูลคุณภาพน้ํา และวิธีการใช+น้ํา
ชลประทานต3างๆ เ พื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของ           
กรมชลประทานให+บรรลุผลสําเร็จ และเป8นศูนย�กลางข+อมูลด+านการ             
ใช+น้ําชลประทาน 

- วางแผนจัดทําโครงการวิจัยด+านการใช+น้ําของพืช - 

           9.1.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

- ประสานงานกับหน3วยงานที่เกี่ยวข+องในการทํางาน
อย3างบูรณาการ 

- 

   9.2   ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายสถิติการใช�น้ําชลประทาน   
           9.2.1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห� วิจัย สถิติข+อมูลพื้นที่เพาะปลูก 
และกิจกรรมทางการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อใช+วางแผนการ
เพาะปลูกพืชในเขตชลประทานให+สอดคล+องกับปริมาณน้ําต+นทุน 

- รายงานการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห� 
- ข+อมูลเพาะปลูกพืชฤดูฝน  ฤดูแล+ง 
- ฐานข+อมูลการเพาะปลูกพืช 
- รายงานผลผลิตข+าว 

๙5. คู3มือปฏิบัติงานกระบวนการย3อยปฏิบัติการ
ส3งน้ํา  ด+านการรายงานผลการเพาะปลูกพืชราย
สัปดาห�ด+วยระบบออนไลน� 
๙6. เอกสารวิชาการ  วิธีการสํารวจ (Survey 
Method) 
๙7. คู3มือฝoายสถิติการใช+น้ําชลประทาน 

           9.2.2 ศึกษา วิเคราะห� และประมวลผล ตรวจสอบความ
เป8นไปได+และความคลาดเคลื่อนทางสถิติ ของข+อมูลทางสถิติการใช+น้ํา
ชลประทานน้ําและกิจกรรมทางการเกษตร สําหรับการพยากรณ�พื้นที่
เพาะปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน เพื่อใช+กําหนด
แนวทางการบริหารจัดการน้ําและประเมินผลตอบแทนของพืชในเขต
ชลประทาน 

- รายงานการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห� 
- ข+อมูลเพาะปลูกพืชฤดูฝน  ฤดูแล+ง 
- ฐานข+อมูลการเพาะปลูกพืช 
- รายงานผลผลิตข+าว 

อยู3ในคู3มือที่ 95, 96 และ 97 



-๔๐- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

           9.2.3 ศึกษา วิเคราะห� พัฒนา จัดทําระบบฐานข+อมูลการใช+
น้ําชลประทานและกิจกรรมทางการเกษตร จัดทําข+อมูลและรายงาน
สารสนเทศเกี่ยวกับสถิติการใช+น้ําชลประทานและสารสนเทศทางการ
เกษตร เพื่อเผยแพร3ให+แก3เจ+าหน+าที่ และผู+เกี่ยวข+อง สามารถนําข+อมูล 
ไปใช+ในการปฏิบัติงานได+อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

- รายงานการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห� 
- ข+อมูลเพาะปลูกพืชฤดูฝน  ฤดูแล+ง 
- ฐานข+อมูลการเพาะปลูกพืช 
- รายงานผลผลิตข+าว 

อยู3ในคู3มือที่ 95, 96 และ 97 

           9.2.4 ศึกษา ค+นคว+า วิชาการทางสถิติและเทคโนโลยี                 
ที่เหมาะสม เพื่อสร+างแบบแผนเทคนิค ระเบียบวิธี ในการจัดทํา
โครงการวิจัย ซึ่งจะก3อให+เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานด+านสถิติการใช+น้ําชลประทานให+มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความแม3นยําในการติดตามคาดการณ�แนวโน+มและการพยากรณ�พื้นที่
เพาะปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน 
 
 

- - 

           9.2.5 ให+คําแนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร3ความรู+ทางวิชาการ
เกษตรแก3หน3วยงานที่เกี่ยวข+องเกษตรกร ผู+ประกอบการ และประชาชน
ทั่วไป เพื่อสามารถนําความรู+ไปใช+ประโยชน�ในการปฏิบัติงาน 
 
 

- สื่อ CD - 

           9.2.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 
 

- - 



-๔๑- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

    9.3  ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายเผยแพร4การใช�น้ําชลประทาน   
           9.3.1 วางแผน ดําเนินการเผยแพร3ผลงานการศึกษา ค+นคว+า 
วิจัยด+านการเกษตรชลประทาน และกําหนดหลักเกณฑ�การปฏิบัติการ
สาธิตการใช+น้ําชลประทานของส3วนการใช+น้ําชลประทาน รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการเผยแพร3ให+บรรลุผลสําเร็จตามเปAาหมายที่กําหนด 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให+การเผยแพร3ผลงานด+านการใช+น้ํา
ชลประทานมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน�สูงสุดแก3
เกษตรกร และกลุ3มผู+ใช+น้ํา 

- จัดทําวารสารข3าวเกษตรชลประทานและเผยแพร3ทุก 
3 เดือน  ทั้งในแบบรูปเล3มและเผยแพร3ผ3านทาง 
WEBSITE ของส3วนการใช+น้ําชลประทาน 

98. คู3มือการจัดทําเอกสารเผยแพร3วิชาการด+าน
การใช+น้ําชลประทาน 

           9.3.2 วางแผน หรือร3วมดําเนินการวางแผนงานการทํางาน
ตามแผนงานหรือโครงการจัดทําสื่อเผยแพร3ความรู+ทางวิชาการเกษตร 
ในระดับส3วนและฝoาย และแก+ปLญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให+การ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค� เป8นไปตามเปAาหมาย และสัมฤทธิ์ผล               
ตามเวลาที่กําหนด 

- เผยแพร3 ข+อมูล ข3าวสาร ความรู+ด+านการบริหาร
จัดการน้ําให+แก3หน3วยงานภายนอกและภายในสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาโดยจัดพิมพ� เป8น
รูปเล3มและเผยแพร3ผ3านทางWEBSITE ส3วนฯ และ
สํานักฯ เป8นรายเดือนเช3น การจัดทํา จุลสารสํานัก
บริหารจัดการน้ํา 

99. คู3มือการจัดทําเอกสารเผยแพร3 

           9.3.3 ประสานงานกับสถานีทดลองการใช+น้ําชลประทาน  
และสํานักงานชลประทานต3างๆ เพื่อจัดทําแปลงทดสอบและสาธิตด+าน
การชลประทานให+เหมาะสมสอดคล+องกับสภาพภูมิประเทศของแต3ละ
ท+องถิ่น 

  

           9.3.4 ให+คําแนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร3ความรู+ทางวิชาการ
เกษตรแก3หน3วยงานที่เกี่ยวข+องเกษตรกร ผู+ประกอบการ และประชาชน
ทั่วไป เพื่อสามารถนําความรู+ไปใช+ประโยชน�ในการปฏิบัติงาน 

  

           9.3.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  



-๔๒- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

    9.4 สถานีทดลองการใช�น้ําชลประทานที่ 1 (แม4แตง)     
           9.4.1 ทําหน+าที่เป8นศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต+องการใช+น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช+น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต3อเกษตร วิ ธีการชลประทาน
ประสิทธิภาพการใช+น้ําชลประทานและการปรับใช+ให+สอดคล+องกับผล
การศึกษา เ พื่อให+ ได+ข+อมูลสําหรับเผยแพร3และสาธิตการใช+ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช+พื้นที่ชลประทานอย3างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช�น้ําของพืช 
- ฐานข+อมูลการใช+น้ําและวิธีการให+น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
- ฐานข+อมูลลักษณะและคุณสมบัติของดินใช+เป8น
แนวทางสํ าหรั บการ ให+ น้ํ าแก3 พืชอย3 า ง ถูกต+ อ ง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ฐานข+อมูลการเลี้ยงสัตว�ระบบเกษตรอินทรีย� 

100. คู3มือการจัดการเกษตรอินทรีย�มาตรฐานสากล 

           9.4.2 เป8นศูนย�เรียนรู+ด+านการเกษตรชลประทาน เพื่อเผยแพร3
องค�ความรู+ด+านการใช+น้ําชลประทานให+กับกลุ3มยุวชลกร เกษตรกร  
และประชาชนที่สนใจ 

  

           9.4.3 ประสานงานกับส3วนราชการที่เกี่ยวข+องในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร3วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน             
ที่เกี่ยวข+อง โดยเป8นตัวแทนของหน3วยงานในการบริหารงานแบบบูรณา
การในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให+การใช+น้ําชลประทานเป8นไป
อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

- ประสานงานกับหน3วยงานที่เกี่ยวข+องในการทํางาน
อย3างบูรณาการ 

 

           9.4.4 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (สถานีทดลองการใช+น้ําชลประทานที่ 1 
(แม3แตง) รับผิดชอบในเขตโครงการชลประทานที่สังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 1 และ 2) 
 

  



-๔๓- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

    9.5 สถานีทดลองการใช�น้ําชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก)     
           9.5.1 ทําหน+าที่เป8นศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต+องการใช+น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช+น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต3อเกษตร วิ ธีการชลประทาน
ประสิทธิภาพการใช+น้ําชลประทานและการปรับใช+ให+สอดคล+องกับผล
การศึกษา เ พื่อให+ ได+ข+อมูลสําหรับเผยแพร3และสาธิตการใช+ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช+พื้นที่ชลประทานอย3างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช�น้ําของพืช 
- ฐานข+อมูลการใช+น้ําและวิธีการให+น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
- ฐานข+อมูลลักษณะและคุณสมบัติของดินใช+เป8น
แนวทางสํ าหรั บการ ให+ น้ํ าแก3 พืชอย3 า ง ถูกต+ อ ง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ฐานข+อมูลการเลี้ยงสัตว�ระบบเกษตรอินทรีย� 

101. คู3มือการปลูกข+าวโดยไม3ใช+น้ําเตรียมแปลง 
(ทําเทือก) ในการให+น้ําแบบเปXยกสลับแห+ง 
 
 

           9.5.2 เป8นศูนย�เรียนรู+ด+านการเกษตรชลประทาน เพื่อเผยแพร3
องค�ความรู+ด+านการใช+น้ําชลประทานให+กับกลุ3มยุวชลกร เกษตรกร  
และประชาชนที่สนใจ 

  

           9.5.3 ประสานงานกับส3วนราชการที่เกี่ยวข+องในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร3วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน             
ที่เกี่ยวข+อง โดยเป8นตัวแทนของหน3วยงานในการบริหารงานแบบบูรณา
การในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให+การใช+น้ําชลประทานเป8นไป
อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

- ประสานงานกับหน3วยงานที่เกี่ยวข+องในการทํางาน
อย3างบูรณาการ 

 

           9.5.4 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (สถานีทดลองการใช+น้ําชลประทานที่ 2 
(พิษณุโลก) รับผิดชอบในเขตโครงการชลประทานที่สังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 3 และ 4) 
 

  



-๔๔- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

    9.6 สถานีทดลองการใช�น้ําชลประทานที่ 3 (ห�วยบ�านยาง)     
          9.6.1 ทําหน+าที่เป8นศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต+องการใช+น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช+น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต3อเกษตร วิ ธีการชลประทาน
ประสิทธิภาพการใช+น้ําชลประทานและการปรับใช+ให+สอดคล+องกับผล
การศึกษา เ พื่อให+ ได+ข+อมูลสําหรับเผยแพร3และสาธิตการใช+ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช+พื้นที่ชลประทานอย3างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช�น้ําของพืช 
- ฐานข+อมูลการใช+น้ําและวิธีการให+น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
- ฐานข+อมูลลักษณะและคุณสมบัติของดินใช+เป8น
แนวทางสํ าหรั บการ ให+ น้ํ าแก3 พืชอย3 า ง ถูกต+ อ ง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ฐานข+อมูลการเลี้ยงสัตว�ระบบเกษตรอินทรีย� 

102. การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) 
 
 

          9.6.2 เป8นศูนย�เรียนรู+ด+านการเกษตรชลประทาน เพื่อเผยแพร3
องค�ความรู+ด+านการใช+น้ําชลประทานให+กับกลุ3มยุวชลกร เกษตรกร  
และประชาชนที่สนใจ 

  

          9.6.3 ประสานงานกับส3วนราชการที่เกี่ยวข+องในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร3วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน             
ที่เกี่ยวข+อง โดยเป8นตัวแทนของหน3วยงานในการบริหารงานแบบบูรณา
การในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให+การใช+น้ําชลประทานเป8นไป
อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

  

          9.6.4 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (สถานีทดลองการใช+น้ําชลประทานที่ 3 
(ห+วยบ+านยาง) รับผิดชอบในเขตโครงการชลประทานที่สังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 5, 6, 7, 8 และ 9) 
 

  



-๔๕- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

    9.7 สถานีทดลองการใช�น้ําชลประทานที่ 4 (สามชุก)     
          9.7.1 ทําหน+าที่เป8นศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต+องการใช+น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช+น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต3อเกษตร วิ ธีการชลประทาน
ประสิทธิภาพการใช+น้ําชลประทานและการปรับใช+ให+สอดคล+องกับผล
การศึกษา เ พื่อให+ ได+ข+อมูลสําหรับเผยแพร3และสาธิตการใช+ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช+พื้นที่ชลประทานอย3างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช�น้ําของพืช 
- ฐานข+อมูลการใช+น้ําและวิธีการให+น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
- ฐานข+อมูลลักษณะและคุณสมบัติของดินใช+เป8น
แนวทางสํ าหรั บการ ให+ น้ํ าแก3 พืชอย3 า ง ถูกต+ อ ง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ฐานข+อมูลการเลี้ยงสัตว�ระบบเกษตรอินทรีย� 

103. คู3 มือการเก็บตัวอย3างดินเพื่อวิ เคราะห�
ลักษณะและคุณสมบัติของดิน 

          9.7.2 เป8นศูนย�เรียนรู+ด+านการเกษตรชลประทาน เพื่อเผยแพร3
องค�ความรู+ด+านการใช+น้ําชลประทานให+กับกลุ3มยุวชลกร เกษตรกร    
และประชาชนที่สนใจ 

  

          9.7.3 ประสานงานกับส3วนราชการที่เกี่ยวข+องในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร3วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข+อง โดยเป8นตัวแทนของหน3วยงานในการบริหารงานแบบบูรณา
การในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให+การใช+น้ําชลประทานเป8นไป
อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

- ประสานงานกับหน3วยงานที่เกี่ยวข+องในการทํางาน
อย3างบูรณาการ 

 

          9.7.4 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (สถานีทดลองการใช+น้ําชลประทานที่ 4 
(สามชุก) รับผิดชอบในเขตโครงการชลประทานที่สังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 10 และ 12) 
 

  



-๔๖- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

    9.8 สถานีทดลองการใช�น้ําชลประทานที่ 5 (แม4กลองใหญ4)     
           9.8.1 ทําหน+าที่เป8นศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต+องการใช+น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช+น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต3อเกษตร วิ ธีการชลประทาน
ประสิทธิภาพการใช+น้ําชลประทานและการปรับใช+ให+สอดคล+องกับผล
การศึกษา เ พื่อให+ ได+ข+อมูลสําหรับเผยแพร3และสาธิตการใช+ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช+พื้นที่ชลประทานอย3างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช�น้ําของพืช 
- ฐานข+อมูลการใช+น้ําและวิธีการให+น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
- ฐานข+อมูลลักษณะและคุณสมบัติของดินใช+เป8น
แนวทางสํ าหรั บการ ให+ น้ํ าแก3 พืชอย3 า ง ถูกต+ อ ง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ฐานข+อมูลการเลี้ยงสัตว�ระบบเกษตรอินทรีย� 

104. คู3มือการปลูกหน3อไม+ฝรั่งใช+น้ําชลประทาน
อย3างเหมาะสม 

           9.8.2 เป8นศูนย�เรียนรู+ด+านการเกษตรชลประทาน เพื่อเผยแพร3
องค�ความรู+ด+านการใช+น้ําชลประทานให+กับกลุ3มยุวชลกร เกษตรกร  
และประชาชนที่สนใจ 

  

           9.8.3 ประสานงานกับส3วนราชการที่เกี่ยวข+องในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร3วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน             
ที่เกี่ยวข+อง โดยเป8นตัวแทนของหน3วยงานในการบริหารงานแบบบูรณา
การในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให+การใช+น้ําชลประทานเป8นไป
อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

- ประสานงานกับหน3วยงานที่เกี่ยวข+องในการทํางาน
อย3างบูรณาการ 

 

           9.8.4 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (สถานีทดลองการใช+น้ําชลประทานที่ 5 
(แม3กลองใหญ3) รับผิดชอบในเขตโครงการชลประทานที่สังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 11) 
 

  



-๔๗- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

    9.9 สถานีทดลองการใช�น้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)     
          9.9.1 ทําหน+าที่เป8นศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต+องการใช+น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช+น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต3อเกษตร วิ ธีการชลประทาน
ประสิทธิภาพการใช+น้ําชลประทานและการปรับใช+ให+สอดคล+องกับผล
การศึกษา เ พื่อให+ ได+ข+อมูลสําหรับเผยแพร3และสาธิตการใช+ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช+พื้นที่ชลประทานอย3างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช�น้ําของพืช 
- ฐานข+อมูลการใช+น้ําและวิธีการให+น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
- ฐานข+อมูลลักษณะและคุณสมบัติของดินใช+เป8น
แนวทางสํ าหรั บการ ให+ น้ํ าแก3 พืชอย3 า ง ถูกต+ อ ง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ฐานข+อมูลการเลี้ยงสัตว�ระบบเกษตรอินทรีย� 

105. คู3มือระบบการให+น้ํามะนาวในวงบ3อซีเมนต� 
 
 

          9.9.2 เป8นศูนย�เรียนรู+ด+านการเกษตรชลประทาน เพื่อเผยแพร3
องค�ความรู+ด+านการใช+น้ําชลประทานให+กับกลุ3มยุวชลกร เกษตรกร  
และประชาชนที่สนใจ 

  

          9.9.3 ประสานงานกับส3วนราชการที่เกี่ยวข+องในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร3วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน          
ที่เกี่ยวข+อง โดยเป8นตัวแทนของหน3วยงานในการบริหารงานแบบบูรณา
การในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให+การใช+น้ําชลประทานเป8นไป
อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

- ประสานงานกับหน3วยงานที่เกี่ยวข+องในการทํางาน
อย3างบูรณาการ 

 

          9.9.4 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (สถานีทดลองการใช+น้ําชลประทานที่ 6 
(เพชรบุรี) รับผิดชอบในเขตโครงการชลประทานที่สังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 14) 
 

  



-๔๘- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

    9.10 สถานีทดลองการใช�น้ําชลประทานที่ 7 (ปPตตานี)     
           9.10.1 ทําหน+าที่เป8นศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต+องการใช+น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช+น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต3อเกษตร วิ ธีการชลประทาน
ประสิทธิภาพการใช+น้ําชลประทานและการปรับใช+ให+สอดคล+องกับผล
การศึกษา เ พื่อให+ ได+ข+อมูลสําหรับเผยแพร3และสาธิตการใช+ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช+พื้นที่ชลประทานอย3างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช�น้ําของพืช 
- ฐานข+อมูลการใช+น้ําและวิธีการให+น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
- ฐานข+อมูลลักษณะและคุณสมบัติของดินใช+เป8น
แนวทางสํ าหรั บการ ให+ น้ํ าแก3 พืชอย3 า ง ถูกต+ อ ง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ฐานข+อมูลการเลี้ยงสัตว�ระบบเกษตรอินทรีย� 

106. คู3มือการให+น้ําชลประทานแบบประหยัด
ด+วยเทคนิคสลับข+าง (Partial root zone 
drying) 

           9.10.2 เป8นศูนย�เรียนรู+ด+านการเกษตรชลประทาน เพื่อเผยแพร3
องค�ความรู+ด+านการใช+น้ําชลประทานให+กับกลุ3มยุวชลกร เกษตรกร  
และประชาชนที่สนใจ 

  

           9.10.3 ประสานงานกับส3วนราชการที่เกี่ยวข+องในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร3วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน              
ที่เกี่ยวข+อง โดยเป8นตัวแทนของหน3วยงานในการบริหารงานแบบบูรณา
การในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให+การใช+น้ําชลประทานเป8นไป
อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

- ประสานงานกับหน3วยงานที่เกี่ยวข+องในการทํางาน
อย3างบูรณาการ 

 

           9.10.4 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (สถานีทดลองการใช+น้ําชลประทานที่ 7 
(ปLตตานี) รับผิดชอบในเขตโครงการชลประทานที่สังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 16 และ 17) 
 

  



-๔๙- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

    9.11 สถานีทดลองการใช�น้ําชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)     
           9.11.1 ทําหน+าที่เป8นศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต+องการใช+น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช+น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต3อเกษตร วิ ธีการชลประทาน
ประสิทธิภาพการใช+น้ําชลประทานและการปรับใช+ให+สอดคล+องกับผล
การศึกษา เ พื่อให+ ได+ข+อมูลสําหรับเผยแพร3และสาธิตการใช+ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช+พื้นที่ชลประทานอย3างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช�น้ําของพืช 
- ฐานข+อมูลการใช+น้ําและวิธีการให+น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
- ฐานข+อมูลลักษณะและคุณสมบัติของดินใช+เป8น
แนวทางสํ าหรั บการ ให+ น้ํ าแก3 พืชอย3 า ง ถูกต+ อ ง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ฐานข+อมูลการเลี้ยงสัตว�ระบบเกษตรอินทรีย� 

107. คู3มือการจัดการแปลงปาล�มน้ํามันหลังน้ํา
ท3วมขัง 
 

           9.11.2 เป8นศูนย�เรียนรู+ด+านการเกษตรชลประทาน เพื่อเผยแพร3
องค�ความรู+ด+านการใช+น้ําชลประทานให+กับกลุ3มยุวชลกร เกษตรกร  
และประชาชนที่สนใจ 

  

           9.11.3 ประสานงานกับส3วนราชการที่เกี่ยวข+องในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร3วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน              
ที่เกี่ยวข+อง โดยเป8นตัวแทนของหน3วยงานในการบริหารงานแบบบูรณา
การในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให+การใช+น้ําชลประทานเป8นไป
อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

- ประสานงานกับหน3วยงานที่เกี่ยวข+องในการทํางาน
อย3างบูรณาการ 

 

           9.11.4 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (สถานีทดลองการใช+น้ําชลประทานที่ 8 
(นครศรีธรรมราช) รับผิดชอบในเขตโครงการชลประทานที่สังกัด
สํานักงานชลประทานที่ 15) 
 

  



-๕๐- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

    9.12 สถานีทดลองการใช�น้ําชลประทานที่ 9 (ท4าม4วง)     
            9.12.1 ทําหน+าที่เป8นศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต+องการใช+น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช+น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต3อเกษตร วิ ธีการชลประทาน
ประสิทธิภาพการใช+น้ําชลประทานและการปรับใช+ให+สอดคล+องกับผล
การศึกษา เ พื่อให+ ได+ข+อมูลสําหรับเผยแพร3และสาธิตการใช+ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช+พื้นที่ชลประทานอย3างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช�น้ําของพืช 
- ฐานข+อมูลการใช+น้ําและวิธีการให+น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
- ฐานข+อมูลลักษณะและคุณสมบัติของดินใช+เป8น
แนวทางสํ าหรั บการ ให+ น้ํ าแก3 พืชอย3 า ง ถูกต+ อ ง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- ฐานข+อมูลการเลี้ยงสัตว�ระบบเกษตรอินทรีย� 

108. คู3มือการทํานาแบบลดต+นทุนการผลิตและ
เป8นมิตรกับสิ่งแวดล+อม 

            9.12.2 เป8นศูนย�เรียนรู+ด+านการเกษตรชลประทาน เพื่อเผยแพร3
องค�ความรู+ด+านการใช+น้ําชลประทานให+กับกลุ3มยุวชลกร เกษตรกร  
และประชาชนที่สนใจ 

  

            9.12.3 ประสานงานกับส3วนราชการที่เกี่ยวข+องในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร3วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน              
ที่เกี่ยวข+อง โดยเป8นตัวแทนของหน3วยงานในการบริหารงานแบบบูรณา
การในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให+การใช+น้ําชลประทานเป8นไป
อย3างมีประสิทธิภาพ 
 

- ประสานงานกับหน3วยงานที่เกี่ยวข+องในการทํางาน
อย3างบูรณาการ 

 

            9.12.4 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (สถานีทดลองการใช+น้ําชลประทานที่ 9 
(ท3าม3วง) รับผิดชอบในเขตโครงการชลประทานที่สังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 13) 
 

  



-๕๑- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

10. ส4วนที่ 9 ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน    
      10.1  ฝ$ายที่ 1 งานบริหารทั่วไป   
               10.1.1 ดําเนินงานสารบรรณ รับ-ส3ง ร3าง พิมพ�หนังสือ
และเอกสารราชการ บริการค+นหา จัดเก็บรวบรวมข+อมูล เพื่อให+การ
ปฏิบัติงานเป8นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด 

  

               10.1.2 ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณา
ความดีความชอบ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให+การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพและเป8นธรรม 
 

  

               10.1.3 ดําเนินการด+านการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชี 
การเบิกจ3ายเงินงบประมาณ เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไปตามมาตรฐาน
และข+อกําหนด 
 

  

               10.1.4 ดําเ นินการด+ านพัสดุ การจัดทําบัญชี พัส ดุ             
การจัดทําทะเบียนการเบิกจ3าย การควบคุมพัสดุ การจัดทํารายงาน
ประจําปX การจําหน3ายครุภัณฑ�ประจําปX เพื่อให+การปฏิบัติงานด+านพัสดุ
เป8นไปอย3างถูกต+องตามระเบียบที่กําหนด 
 

  

               10.1.5 ดําเนินการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน�ต3างๆ  
และการเสริมสร+างความผาสุก เพื่อให+บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  

               10.1.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

  



-๕๒- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

      10.2 ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายวิเคราะห�และประมวลสถิติ   
               10.2.1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห� กําหนดตําแหน3งที่ตั้ง              
ในการวางโครงข3ายสถานีสํารวจข+อมูลอุทกวิทยา เพื่อให+ได+พื้นที่รับ
น้ําฝนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ สามารถนําไปใช+ในการจัดทํา
แผนพัฒนาแหล3งน้ําและการบริหารจัดการน้ํา 

  

               10.2.2 ศึกษา วิเคราะห� วางแผน รวบรวม ตรวจสอบ 
บันทึก และประมวลสถิติข+อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอน
และคุณภาพน้ํา เพื่อกําหนดเกณฑ�เบื้องต+นในการใช+งานด+านการบริหาร
จัดการน้ําในระดับพื้นที่ 
 

- รายงานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ประจําเดือน 
- ฐานข+อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทกวิทยา 
- รายงานผลการสอบเทียบอาคารชลประทาน 

อยู3ในคู3มือที่ 109, 110 และ 111 

               10.2.3 รวบรวม ติดตามและประเมินผล สรุปปLญหา  
และวางแนวทางแก+ไขงานด+านอุทกวิทยา เพื่อให+การดําเนินงานของ
ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานสามารถดําเนินการได+อย3างมีประสิทธิภาพ
เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

  

               10.2.4 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําฐานข+อมูล             
ในระดับลุ3มน้ําและภูมิภาค เพื่อประโยชน�ในการวางแผนพัฒนาแหล3งน้ํา 
การจัดการลุ3มน้ํา และการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา 

  

               10.2.5 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลสถิติ
ทางอุทกวิทยา แก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+านอุทก
วิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข+อง 
เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการไปอย3างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

  



-๕๓- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               10.2.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      10.3 ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายปฏิบัติการอุทกวิทยา   
               10.3.1 วางแผน ควบคุม การก3อสร+าง ซ3อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษา สถานีสํารวจระดับน้ําแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบ                    
ส3งข+อมูลระยะไกล ณ เวลาจริง และเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยา  
อุตุ-อุทกวิทยา ให+อยู3ในสภาพพร+อมใช+งาน 
 

- ข+อมูลระดับน้ํา ปริมาณน้ํา แบบรายชั่วโมงและแบบ
รายวัน 
- ข+อมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา 
- ข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
- ข+อมูลรูปตัดขวางลําน้ําและลักษณะทางกายภาพของ
ลุ3มน้ํา 

อยู3ในคู3มือที่ 112 และ 113 

               10.3.2 สํารวจ ตรวจวัด ข+อมูลอุทกวิทยา ประกอบด+วย 
ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ตะกอน และคุณภาพน้ํา รูปตัดขวางลําน้ํา ลักษณะ
ทางกายภาพของลุ3มน้ํา และข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช3น ปริมาณน้ําฝน 
อัตราการระเหย อุณหภูมิผิวพื้น เพื่อให+ได+ฐานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่มี
ความถูกต+องและครอบคลุมในระดับพื้นที่ 
 

  

               10.3.3 ดําเนินการสอบเทียบอาคารชลประทานในเขต
พื้นที่ คํานวณ ประมวลผล รายงาน เพื่อหาค3าสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา
ของอาคารชลประทาน 

  

               10.3.4 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลเบื้องต+น
ทางด+านอุทกวิทยาแก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+าน
อุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคล                   
ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+อย3างมี
ประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  



-๕๔- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               10.3.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

http://hydro-1.net/  

      10.4 ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายติดตามและวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา   
               10.4.1 ติดตาม เฝAาระวัง และวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา 
คุณภาพน้ํา เพื่อให+ได+ผลการประเมินและคาดการณ�สถานการณ�น้ําท3วม 
ภัยแล+ง หรือผลกระทบด+านอื่นๆ สําหรับใช+เป8นข+อมูลประกอบในการ
แจ+งเตือนภัยระดับพื้นที่ 

- รายงานสถานการณ�น้ําผ3านทาง http://hydro-1.net/ 
- รายงานสถานการณ�น้ํารายวัน 
- รายงานสถานการณ�น้ําแบบรายชั่วโมง 
- รายงานการวิเคราะห�และประเมินสถานการณ�น้ําที่
เกิดจากน้ําฝน-น้ําท3าเบื้องต+น 

อยู3ในคู3มือที่ 114 

               10.4.2 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําระบบ
ฐานข+อมูล ระบบสารสนเทศข+อมูลอุทกวิทยาในระดับพื้นที่ โดยแสดง
ข+อมูลผ3านเว็บไซต�ของศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาค เพื่อให+หน3วยงาน
ที่เกี่ยวข+องและผู+สนใจสามารถนําข+อมูลในระดับพื้นที่ไปใช+ประโยชน� 

  

               10.4.3 จัดทํารายงานข+อมูล สถานการณ�น้ําฝน น้ําท3า 
สภาพอากาศ คุณภาพน้ํา และแนวโน+ม เพื่อให+กรมชลประทานและ
หน3วยงานที่เ กี่ยวข+องสามารถนําไปใช+ประโยชน�และเป8นข+อมูล
ประกอบการตัดสินใจด+านการบริหารจัดการน้ํา 
 

  

               10.4.4 สนับสนุนข+อมูลสถานการณ�น้ําฝน สภาพอากาศ 
คุณภาพน้ํา และให+คําแนะนําด+านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3หน3วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+
อย3างมีประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

  



-๕๕- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               10.4.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือ
ตอนบน มีเขตความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม3, ลําพูน, ลําปาง, 
แพร3, น3าน , พะเยา , เชียงราย และแม3ฮ3องสอน) 

  

11. ส4วนที่ 10 ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล4าง    
      11.1  ฝ$ายที่ 1 งานบริหารทั่วไป   
               11.1.1 ดําเนินงานสารบรรณ รับ-ส3ง ร3าง พิมพ�หนังสือ
และเอกสารราชการ บริการค+นหา จัดเก็บรวบรวมข+อมูล เพื่อให+การ
ปฏิบัติงานเป8นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด 

  

               11.1.2 ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณา
ความดีความชอบ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให+การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพและเป8นธรรม 

  

               11.1.3 ดําเนินการด+านการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชี 
การเบิกจ3ายเงินงบประมาณ เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไปตามมาตรฐาน
และข+อกําหนด 

  

               11.1.4 ดําเ นินการด+ านพัสดุ การจัดทําบัญชี พัส ดุ               
การจัดทําทะเบียนการเบิกจ3าย การควบคุมพัสดุ การจัดทํารายงาน
ประจําปX การจําหน3ายครุภัณฑ�ประจําปX เพื่อให+การปฏิบัติงานด+านพัสดุ
เป8นไปอย3างถูกต+องตามระเบียบที่กําหนด 
 

  

               11.1.5 ดําเนินการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน�ต3างๆ  
และการเสริมสร+างความผาสุก เพื่อให+บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

  



-๕๖- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               11.1.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      11.2 ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายวิเคราะห�และประมวลสถิติ   
               11.2.1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห� กําหนดตําแหน3งที่ตั้ง             
ในการวางโครงข3ายสถานีสํารวจข+อมูลอุทกวิทยา เพื่อให+ได+พื้นที่รับ
น้ําฝนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ สามารถนําไปใช+ในการจัดทํา
แผนพัฒนาแหล3งน้ําและการบริหารจัดการน้ํา 

  

               11.2.2 ศึกษา วิเคราะห� วางแผน รวบรวม ตรวจสอบ 
บันทึก และประมวลสถิติข+อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอน
และคุณภาพน้ํา เพื่อกําหนดเกณฑ�เบื้องต+นในการใช+งานด+านการบริหาร
จัดการน้ําในระดับพื้นที่ 

- รายงานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ประจําเดือน 
- ฐานข+อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทกวิทยา 
- รายงานผลการสอบเทียบอาคารชลประทาน 

109. คู3มือการจัดทํารายงานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
110. คู3มือการจัดทําข+อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทกวิทยา 
111. คู3มือวิธีการสอบเทียบอาคารชลประทาน 

               11.2.3 รวบรวม ติดตามและประเมินผล สรุปปLญหา  
และวางแนวทางแก+ไขงานด+านอุทกวิทยา เพื่อให+การดําเนินงานของ
ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานสามารถดําเนินการได+อย3างมีประสิทธิภาพ
เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

               11.2.4 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําฐานข+อมูล           
ในระดับลุ3มน้ําและภูมิภาค เพื่อประโยชน�ในการวางแผนพัฒนาแหล3งน้ํา 
การจัดการลุ3มน้ํา และการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา 

  

               11.2.5 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลสถิติ
ทางอุทกวิทยา แก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+านอุทก
วิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข+อง 
เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการไปอย3างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลตามเปAาหมายที่กําหนด 

  



-๕๗- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               11.2.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      11.3 ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายปฏิบัติการอุทกวิทยา   
               11.3.1 วางแผน ควบคุม การก3อสร+าง ซ3อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษา สถานีสํารวจระดับน้ําแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบ              
ส3งข+อมูลระยะไกล ณ เวลาจริง และเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยา    
อุตุ-อุทกวิทยา ให+อยู3ในสภาพพร+อมใช+งาน 
 

- ข+อมูลระดับน้ํา ปริมาณน้ํา แบบรายชั่วโมงและแบบ
รายวัน 
- ข+อมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา 
- ข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
- ข+อมูลรูปตัดขวางลําน้ําและลักษณะทางกายภาพของ
ลุ3มน้ํา 

112. คู3มือการสํารวจข+อมูลทางอุทกวิทยา 
อุตุนิยมวิทยา 
113. คู3มือการสํารวจปริมาณตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

               11.3.2 สํารวจ ตรวจวัด ข+อมูลอุทกวิทยา ประกอบด+วย 
ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ตะกอน และคุณภาพน้ํา รูปตัดขวางลําน้ํา ลักษณะ
ทางกายภาพของลุ3มน้ํา และข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช3น ปริมาณน้ําฝน 
อัตราการระเหย อุณหภูมิผิวพื้น เพื่อให+ได+ฐานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่มี
ความถูกต+องและครอบคลุมในระดับพื้นที่ 
 

  

               11.3.3 ดําเนินการสอบเทียบอาคารชลประทานในเขต
พื้นที่ คํานวณ ประมวลผล รายงาน เพื่อหาค3าสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา
ของอาคารชลประทาน 

  

               11.3.4 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลเบื้องต+น
ทางด+านอุทกวิทยาแก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+าน
อุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคล                   
ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+อย3างมี
ประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  



-๕๘- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               11.3.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      11.4 ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายติดตามและวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา   
               11.4.1 ติดตาม เฝAาระวัง และวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา 
คุณภาพน้ํา เพื่อให+ได+ผลการประเมินและคาดการณ�สถานการณ�น้ําท3วม 
ภัยแล+ง หรือผลกระทบด+านอื่นๆ สําหรับใช+เป8นข+อมูลประกอบในการ
แจ+งเตือนภัยระดับพื้นที่ 

- รายงานสถานการณ�น้ําผ3านทาง www.hydro-2.com 
- รายงานสถานการณ�น้ํารายวัน 
- รายงานสถานการณ�น้ําแบบรายชั่วโมง 
- รายงานการวิเคราะห�และประเมินสถานการณ�น้ําที่
เกิดจากน้ําฝน-น้ําท3าเบื้องต+น 

114. คู3มือการประเมินความสัมพันธ�ปริมาณ
น้ําฝน น้ําท3า  เ บื้องต+น เ พื่อการติดตามและ
วิเคราะห�สถานการณ�น้ํา 

               11.4.2 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําระบบ
ฐานข+อมูล ระบบสารสนเทศข+อมูลอุทกวิทยาในระดับพื้นที่ โดยแสดง
ข+อมูลผ3านเว็บไซต�ของศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาค เพื่อให+หน3วยงาน
ที่เกี่ยวข+องและผู+สนใจสามารถนําข+อมูลในระดับพื้นที่ไปใช+ประโยชน� 

  

               11.4.3 จัดทํารายงานข+อมูล สถานการณ�น้ําฝน น้ําท3า 
สภาพอากาศ คุณภาพน้ํา และแนวโน+ม เพื่อให+กรมชลประทานและ
หน3วยงานที่เ กี่ยวข+องสามารถนําไปใช+ประโยชน�และเป8นข+อมูล
ประกอบการตัดสินใจด+านการบริหารจัดการน้ํา 

  

               11.4.4 สนับสนุนข+อมูลสถานการณ�น้ําฝน สภาพอากาศ 
คุณภาพน้ํา และให+คําแนะนําด+านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3หน3วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+
อย3างมีประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

               11.4.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือ

  



-๕๙- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

ตอนล3าง มีเขตความรับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ เพชรบูรณ�, พิจิตร, 
พิษณุโลก, อุตรดิตถ�, สุโขทัย, ตาก และกําแพงเพชร) 
12. ส4วนที่ 11 ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
     12.1  ฝ$ายที่ 1 งานบริหารทั่วไป   
              12.1.1 ดําเนินงานสารบรรณ รับ-ส3ง ร3าง พิมพ�หนังสือ 
และเอกสารราชการ บริการค+นหา จัดเก็บรวบรวมข+อมูล เพื่อให+การ
ปฏิบัติงานเป8นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด 
 

  

              12.1.2 ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณา
ความดีความชอบ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให+การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพและเป8นธรรม 
 

  

              12.1.3 ดําเนินการด+านการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชี 
การเบิกจ3ายเงินงบประมาณ เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไปตามมาตรฐาน
และข+อกําหนด 
 

  

              12.1.4 ดํา เ นินการด+ านพัสดุ  การจัด ทํา บัญชี พัส ดุ                
การจัดทําทะเบียนการเบิกจ3าย การควบคุมพัสดุ การจัดทํารายงาน
ประจําปX การจําหน3ายครุภัณฑ�ประจําปX เพื่อให+การปฏิบัติงานด+านพัสดุ
เป8นไปอย3างถูกต+องตามระเบียบที่กําหนด 
 

  

              12.1.5 ดําเนินการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน�ต3างๆ              
และการเสริมสร+างความผาสุก เพื่อให+บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

  



-๖๐- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

              12.1.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      12.2 ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายวิเคราะห�และประมวลสถิติ   
               12.2.1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห� กําหนดตําแหน3งที่ตั้ง  
นการวางโครงข3ายสถานีสํารวจข+อมูลอุทกวิทยา เพื่อให+ได+พื้นที่รับน้ําฝน
ที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ สามารถนําไปใช+ในการจัดทํา
แผนพัฒนาแหล3งน้ําและการบริหารจัดการน้ํา 

  

               12.2.2 ศึกษา วิเคราะห� วางแผน รวบรวม ตรวจสอบ 
บันทึก และประมวลสถิติข+อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอน
และคุณภาพน้ํา เพื่อกําหนดเกณฑ�เบื้องต+นในการใช+งานด+านการบริหาร
จัดการน้ําในระดับพื้นที่ 

- รายงานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ประจําเดือน 
- ฐานข+อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทกวิทยา 
- รายงานผลการสอบเทียบอาคารชลประทาน 

อยู3ในคู3มือที่ 109, 110 และ 111 

               12.2.3 รวบรวม ติดตามและประเมินผล สรุปปLญหา  
และวางแนวทางแก+ไขงานด+านอุทกวิทยา เพื่อให+การดําเนินงานของ
ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานสามารถดําเนินการได+อย3างมีประสิทธิภาพ
เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

               12.2.4 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําฐานข+อมูล            
ในระดับลุ3มน้ําและภูมิภาค เพื่อประโยชน�ในการวางแผนพัฒนาแหล3งน้ํา 
การจัดการลุ3มน้ํา และการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา 

  

               12.2.5 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลสถิติ
ทางอุทกวิทยา แก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+านอุทก
วิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข+อง 
เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการไปอย3างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลตามเปAาหมายที่กําหนด 

  



-๖๑- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               12.2.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      12.3 ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายปฏิบัติการอุทกวิทยา   
               12.3.1 วางแผน ควบคุม การก3อสร+าง ซ3อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษา สถานีสํารวจระดับน้ําแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบ                
ส3งข+อมูลระยะไกล ณ เวลาจริง และเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยา  
อุตุ-อุทกวิทยา ให+อยู3ในสภาพพร+อมใช+งาน 
 

- ข+อมูลระดับน้ํา ปริมาณน้ํา แบบรายชั่วโมงและแบบ
รายวัน 
- ข+อมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา 
- ข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
- ข+อมูลรูปตัดขวางลําน้ําและลักษณะทางกายภาพของ
ลุ3มน้ํา 

อยู3ในคู3มือที่ 112 และ 113 

               12.3.2 สํารวจ ตรวจวัด ข+อมูลอุทกวิทยา ประกอบด+วย 
ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ตะกอน และคุณภาพน้ํา รูปตัดขวางลําน้ํา ลักษณะ
ทางกายภาพของลุ3มน้ํา และข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช3น ปริมาณน้ําฝน 
อัตราการระเหย อุณหภูมิผิวพื้น เพื่อให+ได+ฐานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่มี
ความถูกต+องและครอบคลุมในระดับพื้นที่ 
 

  

               12.3.3 ดําเนินการสอบเทียบอาคารชลประทานในเขต
พื้นที่ คํานวณ ประมวลผล รายงาน เพื่อหาค3าสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา
ของอาคารชลประทาน 

  

               12.3.4 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลเบื้องต+น
ทางด+านอุทกวิทยาแก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+าน
อุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคล                 
ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+อย3างมี
ประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  



-๖๒- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               12.3.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      12.4 ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายติดตามและวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา   
               12.4.1 ติดตาม เฝAาระวัง และวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา 
คุณภาพน้ํา เพื่อให+ได+ผลการประเมินและคาดการณ�สถานการณ�น้ําท3วม 
ภัยแล+ง หรือผลกระทบด+านอื่นๆ สําหรับใช+เป8นข+อมูลประกอบในการ
แจ+งเตือนภัยระดับพื้นที่ 

- รายงานสถานการณ�น้ําผ+านทาง http://hydro-3.com/ 
- รายงานสถานการณ�น้ํารายวัน 
- รายงานสถานการณ�น้ําแบบรายชั่วโมง 
- รายงานการวิเคราะห�และประเมินสถานการณ�น้ําที่
เกิดจากน้ําฝน-น้ําท3าเบื้องต+น 
 

อยู3ในคู3มือที่ 114 

               12.4.2 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําระบบ
ฐานข+อมูล ระบบสารสนเทศข+อมูลอุทกวิทยาในระดับพื้นที่ โดยแสดง
ข+อมูลผ3านเว็บไซต�ของศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาค เพื่อให+หน3วยงาน
ที่เกี่ยวข+องและผู+สนใจสามารถนําข+อมูลในระดับพื้นที่ไปใช+ประโยชน� 
 

  

               12.4.3 จัดทํารายงานข+อมูล สถานการณ�น้ําฝน น้ําท3า 
สภาพอากาศ คุณภาพน้ํา และแนวโน+ม เพื่อให+กรมชลประทานและ
หน3วยงานที่เ กี่ยวข+องสามารถนําไปใช+ประโยชน�และเป8นข+อมูล
ประกอบการตัดสินใจด+านการบริหารจัดการน้ํา 
 

  

               12.4.4 สนับสนุนข+อมูลสถานการณ�น้ําฝน สภาพอากาศ 
คุณภาพน้ํา และให+คําแนะนําด+านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3หน3วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+
อย3างมีประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  



-๖๓- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               12.4.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (ศูนย� อุทกวิทยาชลประทานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเขตความรับผิดชอบ 14 จังหวัด คือ 
ขอนแก3น, อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, เลย, สกลนคร, นครพนม, 
กาฬสินธุ�, มหาสารคาม, ยโสธร, ร+อยเอ็ด, ชัยภูมิ, มุกดาหาร และ
หนองบัวลําภู) 

  

13. ส4วนที่ 12 ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล4าง   
     13.1  ฝ$ายที่ 1 งานบริหารทั่วไป   
              13.1.1 ดําเนินงานสารบรรณ รับ-ส3ง ร3าง พิมพ�หนังสือ 
และเอกสารราชการ บริการค+นหา จัดเก็บรวบรวมข+อมูล เพื่อให+การ
ปฏิบัติงานเป8นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด 
 

  

              13.1.2 ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณา
ความดีความชอบ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให+การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพและเป8นธรรม 

  

              13.1.3 ดําเนินการด+านการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชี 
การเบิกจ3ายเงินงบประมาณ เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไปตามมาตรฐาน
และข+อกําหนด 

  

              13.1.4 ดํา เ นินการด+ านพัสดุ  การจัด ทํา บัญชี พัส ดุ               
การจัดทําทะเบียนการเบิกจ3าย การควบคุมพัสดุ การจัดทํารายงาน
ประจําปX การจําหน3ายครุภัณฑ�ประจําปX เพื่อให+การปฏิบัติงานด+านพัสดุ
เป8นไปอย3างถูกต+องตามระเบียบที่กําหนด 
 

  



-๖๔- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

              13.1.5 ดําเนินการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน�ต3างๆ            
และการเสริมสร+างความผาสุก เพื่อให+บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  

              13.1.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

  

      13.2 ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายวิเคราะห�และประมวลสถิติ   
               13.2.1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห� กําหนดตําแหน3งที่ตั้ง           
ในการวางโครงข3ายสถานีสํารวจข+อมูลอุทกวิทยา เพื่อให+ได+พื้นที่รับ
น้ําฝนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ สามารถนําไปใช+ในการจัดทํา
แผนพัฒนาแหล3งน้ําและการบริหารจัดการน้ํา 

  

               13.2.2 ศึกษา วิเคราะห� วางแผน รวบรวม ตรวจสอบ 
บันทึก และประมวลสถิติข+อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอน
และคุณภาพน้ํา เพื่อกําหนดเกณฑ�เบื้องต+นในการใช+งานด+านการบริหาร
จัดการน้ําในระดับพื้นที่ 

- รายงานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ประจําเดือน 
- ฐานข+อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทกวิทยา 
- รายงานผลการสอบเทียบอาคารชลประทาน 

อยู3ในคู3มือที่ 109, 110 และ 111 

               13.2.3 รวบรวม ติดตามและประเมินผล สรุปปLญหา      
และวางแนวทางแก+ไขงานด+านอุทกวิทยา เพื่อให+การดําเนินงานของ
ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานสามารถดําเนินการได+อย3างมีประสิทธิภาพ
เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

  

               13.2.4 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําฐานข+อมูล          
ในระดับลุ3มน้ําและภูมิภาค เพื่อประโยชน�ในการวางแผนพัฒนาแหล3งน้ํา 
การจัดการลุ3มน้ํา และการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา 
 

  



-๖๕- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               13.2.5 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลสถิติ
ทางอุทกวิทยา แก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+านอุทก
วิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข+อง 
เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการไปอย3างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

               13.2.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      13.3 ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายปฏิบัติการอุทกวิทยา   
              13.3.1 วางแผน ควบคุม การก3อสร+าง ซ3อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษา สถานีสํารวจระดับน้ําแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบ                  
ส3งข+อมูลระยะไกล ณ เวลาจริง และเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยา   
อุตุ-อุทกวิทยา ให+อยู3ในสภาพพร+อมใช+งาน 
 

- ข+อมูลระดับน้ํา ปริมาณน้ํา แบบรายชั่วโมงและแบบ
รายวัน 
- ข+อมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา 
- ข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
- ข+อมูลรูปตัดขวางลําน้ําและลักษณะทางกายภาพของ
ลุ3มน้ํา 

อยู3ในคู3มือที่ 112 และ 113 

              13.3.2 สํารวจ ตรวจวัด ข+อมูลอุทกวิทยา ประกอบด+วย 
ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ตะกอน และคุณภาพน้ํา รูปตัดขวางลําน้ํา ลักษณะ
ทางกายภาพของลุ3มน้ํา และข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช3น ปริมาณน้ําฝน 
อัตราการระเหย อุณหภูมิผิวพื้น เพื่อให+ได+ฐานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่มี
ความถูกต+องและครอบคลุมในระดับพื้นที่ 

  

              13.3.3 ดําเนินการสอบเทียบอาคารชลประทานในเขต
พื้นที่ คํานวณ ประมวลผล รายงาน เพื่อหาค3าสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา
ของอาคารชลประทาน 
 

  



-๖๖- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

              13.3.4 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลเบื้องต+น
ทางด+านอุทกวิทยาแก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+าน
อุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคล                    
ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+อย3างมี
ประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

              13.3.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      13.4 ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายติดตามและวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา   
              13.4.1 ติดตาม เฝAาระวัง และวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา 
คุณภาพน้ํา เพื่อให+ได+ผลการประเมินและคาดการณ�สถานการณ�น้ําท3วม 
ภัยแล+ง หรือผลกระทบด+านอื่นๆ สําหรับใช+เป8นข+อมูลประกอบในการ
แจ+งเตือนภัยระดับพื้นที่ 

- รายงานสถานการณ�น้ําผ+านทาง http://hydro-4.com/ 
- รายงานสถานการณ�น้ํารายวัน 
- รายงานสถานการณ�น้ําแบบรายชั่วโมง 
- รายงานการวิเคราะห�และประเมินสถานการณ�น้ําที่
เกิดจากน้ําฝน-น้ําท3าเบื้องต+น 

อยู3ในคู3มือที่ 114 

              13.4.2 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําระบบ
ฐานข+อมูล ระบบสารสนเทศข+อมูลอุทกวิทยาในระดับพื้นที่ โดยแสดง
ข+อมูลผ3านเว็บไซต�ของศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาค เพื่อให+หน3วยงาน
ที่เกี่ยวข+องและผู+สนใจสามารถนําข+อมูลในระดับพื้นที่ไปใช+ประโยชน� 
 

  

              13.4.3 จัดทํารายงานข+อมูล สถานการณ�น้ําฝน น้ําท3า 
สภาพอากาศ คุณภาพน้ํา และแนวโน+ม เพื่อให+กรมชลประทานและ
หน3วยงานที่เ กี่ยวข+องสามารถนําไปใช+ประโยชน�และเป8นข+อมูล
ประกอบการตัดสินใจด+านการบริหารจัดการน้ํา 
 

  



-๖๗- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

              13.4.4 สนับสนุนข+อมูลสถานการณ�น้ําฝน สภาพอากาศ 
คุณภาพน้ํา และให+คําแนะนําด+านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3หน3วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+
อย3างมีประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

              13.4.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (ศูนย� อุทกวิทยาชลประทานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล3าง มีเขตความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ 
นครราชสีมา, อุบลราชธานี, บุรีรัมย�, สุรินทร�, ศรีสะเกษ และอํานาจเจริญ) 
 

  

14. ส4วนที่ 13 ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง   
      14.1  ฝ$ายที่ 1 งานบริหารทั่วไป   
               14.1.1 ดําเนินงานสารบรรณ รับ-ส3ง ร3าง พิมพ�หนังสือ
และเอกสารราชการ บริการค+นหา จัดเก็บรวบรวมข+อมูล เพื่อให+การ
ปฏิบัติงานเป8นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด 
 

  

               14.1.2 ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณา
ความดีความชอบ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให+การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพและเป8นธรรม 
 

  

               14.1.3 ดําเนินการด+านการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชี 
การเบิกจ3ายเงินงบประมาณ เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไปตามมาตรฐาน
และข+อกําหนด 
 

  



-๖๘- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               14.1.4 ดําเนินการด+านพัสดุ การจัดทําบัญชีพัสดุ การ
จัดทําทะเบียนการเบิกจ3าย การควบคุมพัสดุ การจัดทํารายงานประจําปX 
การจําหน3ายครุภัณฑ�ประจําปX เพื่อให+การปฏิบัติงานด+านพัสดุเป8นไป
อย3างถูกต+องตามระเบียบที่กําหนด 

  

               14.1.5 ดําเนินการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน�ต3างๆ  
และการเสริมสร+างความผาสุก เพื่อให+บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  

               14.1.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      14.2 ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายวิเคราะห�และประมวลสถิติ   
              14.2.1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห� กําหนดตําแหน3งที่ตั้ง             
ในการวางโครงข3ายสถานีสํารวจข+อมูลอุทกวิทยา เพื่อให+ได+พื้นที่รับ
น้ําฝนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ สามารถนําไปใช+ในการจัดทํา
แผนพัฒนาแหล3งน้ําและการบริหารจัดการน้ํา 

  

              14.2.2 ศึกษา วิเคราะห� วางแผน รวบรวม ตรวจสอบ 
บันทึก และประมวลสถิติข+อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอน
และคุณภาพน้ํา เพื่อกําหนดเกณฑ�เบื้องต+นในการใช+งานด+านการบริหาร
จัดการน้ําในระดับพื้นที่ 
 

- รายงานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ประจําเดือน 
- ฐานข+อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทกวิทยา 
- รายงานผลการสอบเทียบอาคารชลประทาน 

อยู3ในคู3มือที่ 109, 110 และ 111 

              14.2.3 รวบรวม ติดตามและประเมินผล สรุปปLญหา            
และวางแนวทางแก+ไขงานด+านอุทกวิทยา เพื่อให+การดําเนินงานของ
ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานสามารถดําเนินการได+อย3างมีประสิทธิภาพ
เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

  



-๖๙- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

              14.2.4 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําฐานข+อมูล          
ในระดับลุ3มน้ําและภูมิภาค เพื่อประโยชน�ในการวางแผนพัฒนาแหล3งน้ํา 
การจัดการลุ3มน้ํา และการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา 

  

              14.2.5 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลสถิติทาง
อุทกวิทยา แก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+านอุทกวิทยา 
ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+
การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการไปอย3างมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

              14.2.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      14.3 ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายปฏิบัติการอุทกวิทยา   
              14.3.1 วางแผน ควบคุม การก3อสร+าง ซ3อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษา สถานีสํารวจระดับน้ําแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบ              
ส3งข+อมูลระยะไกล ณ เวลาจริง และเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยา   
อุตุ-อุทกวิทยา ให+อยู3ในสภาพพร+อมใช+งาน 
 

- ข+อมูลระดับน้ํา ปริมาณน้ํา แบบรายชั่วโมงและแบบ
รายวัน 
- ข+อมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา 
- ข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
- ข+อมูลรูปตัดขวางลําน้ําและลักษณะทางกายภาพของ
ลุ3มน้ํา 

อยู3ในคู3มือที่ 112 และ 113 

              14.3.2 สํารวจ ตรวจวัด ข+อมูลอุทกวิทยา ประกอบด+วย 
ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ตะกอน และคุณภาพน้ํา รูปตัดขวางลําน้ํา ลักษณะ
ทางกายภาพของลุ3มน้ํา และข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช3น ปริมาณน้ําฝน 
อัตราการระเหย อุณหภูมิผิวพื้น เพื่อให+ได+ฐานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่มี
ความถูกต+องและครอบคลุมในระดับพื้นที่ 
 

  



-๗๐- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

              14.3.3 ดําเนินการสอบเทียบอาคารชลประทานในเขต
พื้นที่ คํานวณ ประมวลผล รายงาน เพื่อหาค3าสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา
ของอาคารชลประทาน 

  

              14.3.4 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลเบื้องต+น
ทางด+านอุทกวิทยาแก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+าน
อุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคล           
ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+อย3างมี
ประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

              14.3.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

  

      14.4 ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายติดตามและวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา   
              14.4.1 ติดตาม เฝAาระวัง และวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา 
คุณภาพน้ํา เพื่อให+ได+ผลการประเมินและคาดการณ�สถานการณ�น้ําท3วม 
ภัยแล+ง หรือผลกระทบด+านอื่นๆ สําหรับใช+เป8นข+อมูลประกอบในการ
แจ+งเตือนภัยระดับพื้นที่ 

- รายงานสถานการณ�น้ําผ+านทาง http://hydro-5.com/ 
- รายงานสถานการณ�น้ํารายวัน 
- รายงานสถานการณ�น้ําแบบรายชั่วโมง 
- รายงานการวิเคราะห�และประเมินสถานการณ�น้ําที่
เกิดจากน้ําฝน-น้ําท3าเบื้องต+น 

อยู3ในคู3มือที่ 114 

              14.4.2 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําระบบ
ฐานข+อมูล ระบบสารสนเทศข+อมูลอุทกวิทยาในระดับพื้นที่ โดยแสดง
ข+อมูลผ3านเว็บไซต�ของศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาค เพื่อให+หน3วยงาน
ที่เกี่ยวข+องและผู+สนใจสามารถนําข+อมูลในระดับพื้นที่ไปใช+ประโยชน� 
 
 

  



-๗๑- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

              14.4.3 จัดทํารายงานข+อมูล สถานการณ�น้ําฝน น้ําท3า 
สภาพอากาศ คุณภาพน้ํา และแนวโน+ม เพื่อให+กรมชลประทานและ
หน3วยงานที่เ กี่ยวข+องสามารถนําไปใช+ประโยชน�และเป8นข+อมูล
ประกอบการตัดสินใจด+านการบริหารจัดการน้ํา 

  

              14.4.4 สนับสนุนข+อมูลสถานการณ�น้ําฝน สภาพอากาศ 
คุณภาพน้ํา และให+คําแนะนําด+านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3หน3วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+
อย3างมีประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

              14.4.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง            
มีเขตความรับผิดชอบ 12 จังหวัด คือ ชัยนาท, นครสวรรค�, อุทัยธานี, 
สิงห�บุรี, อ3างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี, ปทุมธานี, 
นนทบุรี, สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร) 
 

  

15. ส4วนที่ 14 ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก   
      15.1  ฝ$ายที่ 1 งานบริหารทั่วไป   
               15.1.1 ดําเนินงานสารบรรณ รับ-ส3ง ร3าง พิมพ�หนังสือ
และเอกสารราชการ บริการค+นหา จัดเก็บรวบรวมข+อมูล เพื่อให+การ
ปฏิบัติงานเป8นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด 

  

               15.1.2 ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณา
ความดีความชอบ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให+การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพและเป8นธรรม 
 

  



-๗๒- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               15.1.3 ดําเนินการด+านการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชี 
การเบิกจ3ายเงินงบประมาณ เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไปตามมาตรฐาน
และข+อกําหนด 
 

  

               15.1.4 ดําเ นินการด+ านพัสดุ การจัดทําบัญชี พัส ดุ               
การจัดทําทะเบียนการเบิกจ3าย การควบคุมพัสดุ การจัดทํารายงาน
ประจําปX การจําหน3ายครุภัณฑ�ประจําปX เพื่อให+การปฏิบัติงานด+านพัสดุ
เป8นไปอย3างถูกต+องตามระเบียบที่กําหนด 
 

  

               15.1.5 ดําเนินการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน�ต3างๆ  
และการเสริมสร+างความผาสุก เพื่อให+บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

  

               15.1.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      15.2  ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายวิเคราะห�และประมวลสถิติ   
               15.2.1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห� กําหนดตําแหน3งที่ตั้ง            
ในการวางโครงข3ายสถานีสํารวจข+อมูลอุทกวิทยา เพื่อให+ได+พื้นที่รับ
น้ําฝนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ สามารถนําไปใช+ในการจัดทํา
แผนพัฒนาแหล3งน้ําและการบริหารจัดการน้ํา 

  

               15.2.2 ศึกษา วิเคราะห� วางแผน รวบรวม ตรวจสอบ 
บันทึก และประมวลสถิติข+อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอน
และคุณภาพน้ํา เพื่อกําหนดเกณฑ�เบื้องต+นในการใช+งานด+านการบริหาร
จัดการน้ําในระดับพื้นที่ 

- รายงานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ประจําเดือน 
- ฐานข+อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทกวิทยา 
- รายงานผลการสอบเทียบอาคารชลประทาน 

อยู3ในคู3มือที่ 109, 110 และ 111 



-๗๓- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               15.2.3 รวบรวม ติดตามและประเมินผล สรุปปLญหา             
และวางแนวทางแก+ไขงานด+านอุทกวิทยา เพื่อให+การดําเนินงานของ
ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานสามารถดําเนินการได+อย3างมีประสิทธิภาพ
เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

               15.2.4 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําฐานข+อมูลใน
ระดับลุ3มน้ําและภูมิภาค เพื่อประโยชน�ในการวางแผนพัฒนาแหล3งน้ํา 
การจัดการลุ3มน้ํา และการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา 

  

               15.2.5 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลสถิติ
ทางอุทกวิทยา แก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+านอุทก
วิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข+อง 
เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการไปอย3างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

               15.2.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

  

      15.3  ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายปฏิบัติการอุทกวิทยา   
               15.3.1 วางแผน ควบคุม การก3อสร+าง ซ3อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษา สถานีสํารวจระดับน้ําแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบ                
ส3งข+อมูลระยะไกล ณ เวลาจริง และเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยา   
อุตุ-อุทกวิทยา ให+อยู3ในสภาพพร+อมใช+งาน 
 

- ข+อมูลระดับน้ํา ปริมาณน้ํา แบบรายชั่วโมงและแบบ
รายวัน 
- ข+อมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา 
- ข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
- ข+อมูลรูปตัดขวางลําน้ําและลักษณะทางกายภาพของ
ลุ3มน้ํา 
 

อยู3ในคู3มือที่ 112 และ 113 



-๗๔- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               15.3.2 สํารวจ ตรวจวัด ข+อมูลอุทกวิทยา ประกอบด+วย 
ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ตะกอน และคุณภาพน้ํา รูปตัดขวางลําน้ํา ลักษณะ
ทางกายภาพของลุ3มน้ํา และข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช3น ปริมาณน้ําฝน 
อัตราการระเหย อุณหภูมิผิวพื้น เพื่อให+ได+ฐานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่มี
ความถูกต+องและครอบคลุมในระดับพื้นที่ 

  

               15.3.3 ดําเนินการสอบเทียบอาคารชลประทานในเขต
พื้นที่ คํานวณ ประมวลผล รายงาน เพื่อหาค3าสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา
ของอาคารชลประทาน 
 

  

               15.3.4 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลเบื้องต+น
ทางด+านอุทกวิทยาแก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+าน
อุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคล                  
ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+อย3างมี
ประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

  

               15.3.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

      15.4  ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายติดตามและวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา   
               15.4.1 ติดตาม เฝAาระวัง และวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา 
คุณภาพน้ํา เพื่อให+ได+ผลการประเมินและคาดการณ�สถานการณ�น้ําท3วม 
ภัยแล+ง หรือผลกระทบด+านอื่นๆ สําหรับใช+เป8นข+อมูลประกอบในการ
แจ+งเตือนภัยระดับพื้นที่ 

- รายงานสถานการณ�น้ําผ+านทาง http://hydro-6.com/ 
- รายงานสถานการณ�น้ํารายวัน 
- รายงานสถานการณ�น้ําแบบรายชั่วโมง 
- รายงานการวิเคราะห�และประเมินสถานการณ�น้ําที่
เกิดจากน้ําฝน-น้ําท3าเบื้องต+น 

อยู3ในคู3มือที่ 114 



-๗๕- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

               15.4.2 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําระบบ
ฐานข+อมูล ระบบสารสนเทศข+อมูลอุทกวิทยาในระดับพื้นที่ โดยแสดง
ข+อมูลผ3านเว็บไซต�ของศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาค เพื่อให+หน3วยงาน
ที่เกี่ยวข+องและผู+สนใจสามารถนําข+อมูลในระดับพื้นที่ไปใช+ประโยชน� 
 

  

               15.4.3 จัดทํารายงานข+อมูล สถานการณ�น้ําฝน น้ําท3า 
สภาพอากาศ คุณภาพน้ํา และแนวโน+ม เพื่อให+กรมชลประทานและ
หน3วยงานที่เ กี่ยวข+องสามารถนําไปใช+ประโยชน�และเป8นข+อมูล
ประกอบการตัดสินใจด+านการบริหารจัดการน้ํา 
 
 

  

               15.4.4 สนับสนุนข+อมูลสถานการณ�น้ําฝน สภาพอากาศ 
คุณภาพน้ํา และให+คําแนะนําด+านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3หน3วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+
อย3างมีประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 
 

  

               15.4.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (ศูนย� อุทกวิทยาชลประทานภาค
ตะวันออก มีเขตความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ ชลบุรี ,  ระยอง, 
ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, นครนายก และสระแก+ว) 
 
 

  



-๗๖- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

16. ส4วนที่ 15 ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก   
      16.1  ฝ$ายที่ 1 งานบริหารทั่วไป   
               16.1.1 ดําเนินงานสารบรรณ รับ-ส3ง ร3าง พิมพ�หนังสือ
และเอกสารราชการ บริการค+นหา จัดเก็บรวบรวมข+อมูล เพื่อให+การ
ปฏิบัติงานเป8นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด 

  

               16.1.2 ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณา
ความดีความชอบ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให+การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพและเป8นธรรม 

  

               16.1.3 ดําเนินการด+านการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชี 
การเบิกจ3ายเงินงบประมาณ เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไปตามมาตรฐาน
และข+อกําหนด 
 

  

               16.1.4 ดําเ นินการด+ านพัสดุ การจัดทําบัญชี พัส ดุ               
การจัดทําทะเบียนการเบิกจ3าย การควบคุมพัสดุ การจัดทํารายงาน
ประจําปX การจําหน3ายครุภัณฑ�ประจําปX เพื่อให+การปฏิบัติงานด+านพัสดุ
เป8นไปอย3างถูกต+องตามระเบียบที่กําหนด 
 

  

               16.1.5 ดําเนินการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน�ต3างๆ  
และการเสริมสร+างความผาสุก เพื่อให+บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

  

               16.1.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

  



-๗๗- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

      16.2  ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายวิเคราะห�และประมวลสถิติ   
               16.2.1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห� กําหนดตําแหน3งที่ตั้ง            
ในการวางโครงข3ายสถานีสํารวจข+อมูลอุทกวิทยา เพื่อให+ได+พื้นที่รับ
น้ําฝนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ สามารถนําไปใช+ในการจัดทํา
แผนพัฒนาแหล3งน้ําและการบริหารจัดการน้ํา 

  

               16.2.2 ศึกษา วิเคราะห� วางแผน รวบรวม ตรวจสอบ 
บันทึก และประมวลสถิติข+อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอน
และคุณภาพน้ํา เพื่อกําหนดเกณฑ�เบื้องต+นในการใช+งานด+านการบริหาร
จัดการน้ําในระดับพื้นที่ 

- รายงานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ประจําเดือน 
- ฐานข+อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทกวิทยา 
- รายงานผลการสอบเทียบอาคารชลประทาน 

อยู3ในคู3มือที่ 109, 110 และ 111 

               16.2.3 รวบรวม ติดตามและประเมินผล สรุปปLญหา  
และวางแนวทางแก+ไขงานด+านอุทกวิทยา เพื่อให+การดําเนินงานของ
ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานสามารถดําเนินการได+อย3างมีประสิทธิภาพ
เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

               16.2.4 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําฐานข+อมูล            
ในระดับลุ3มน้ําและภูมิภาค เพื่อประโยชน�ในการวางแผนพัฒนาแหล3งน้ํา 
การจัดการลุ3มน้ํา และการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา 

  

               16.2.5 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลสถิติ
ทางอุทกวิทยา แก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+านอุทก
วิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข+อง 
เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการไปอย3างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

               16.2.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  



-๗๘- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

      16.3  ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายปฏิบัติการอุทกวิทยา   
               16.3.1 วางแผน ควบคุม การก3อสร+าง ซ3อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษา สถานีสํารวจระดับน้ําแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบ                
ส3งข+อมูลระยะไกล ณ เวลาจริง และเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยา  
อุตุ-อุทกวิทยา ให+อยู3ในสภาพพร+อมใช+งาน 
 

- ข+อมูลระดับน้ํา ปริมาณน้ํา แบบรายชั่วโมงและแบบ
รายวัน 
- ข+อมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา 
- ข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
- ข+อมูลรูปตัดขวางลําน้ําและลักษณะทางกายภาพของ
ลุ3มน้ํา 

อยู3ในคู3มือที่ 112 และ 113 

               16.3.2 สํารวจ ตรวจวัด ข+อมูลอุทกวิทยา ประกอบด+วย 
ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ตะกอน และคุณภาพน้ํา รูปตัดขวางลําน้ํา ลักษณะ
ทางกายภาพของลุ3มน้ํา และข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช3น ปริมาณน้ําฝน 
อัตราการระเหย อุณหภูมิผิวพื้น เพื่อให+ได+ฐานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่มี
ความถูกต+องและครอบคลุมในระดับพื้นที่ 

  

               16.3.3 ดําเนินการสอบเทียบอาคารชลประทานในเขต
พื้นที่ คํานวณ ประมวลผล รายงาน เพื่อหาค3าสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา
ของอาคารชลประทาน 

  

               16.3.4 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลเบื้องต+น
ทางด+านอุทกวิทยาแก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+าน
อุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคล                    
ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+อย3างมี
ประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

               16.3.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

  



-๗๙- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

      16.4  ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายติดตามและวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา   
               16.4.1 ติดตาม เฝAาระวัง และวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา 
คุณภาพน้ํา เพื่อให+ได+ผลการประเมินและคาดการณ�สถานการณ�น้ําท3วม 
ภัยแล+ง หรือผลกระทบด+านอื่นๆ สําหรับใช+เป8นข+อมูลประกอบในการ
แจ+งเตือนภัยระดับพื้นที่ 

- รายงานสถานการณ�น้ําผ+านทาง http://hydro-7.com/ 
- รายงานสถานการณ�น้ํารายวัน 
- รายงานสถานการณ�น้ําแบบรายชั่วโมง 
- รายงานการวิเคราะห�และประเมินสถานการณ�น้ําที่
เกิดจากน้ําฝน-น้ําท3าเบื้องต+น 

อยู3ในคู3มือที่ 114 

               16.4.2 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําระบบ
ฐานข+อมูล ระบบสารสนเทศข+อมูลอุทกวิทยาในระดับพื้นที่ โดยแสดง
ข+อมูลผ3านเว็บไซต�ของศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาค เพื่อให+หน3วยงาน
ที่เกี่ยวข+องและผู+สนใจสามารถนําข+อมูลในระดับพื้นที่ไปใช+ประโยชน� 

  

               16.4.3 จัดทํารายงานข+อมูล สถานการณ�น้ําฝน น้ําท3า 
สภาพอากาศ คุณภาพน้ํา และแนวโน+ม เพื่อให+กรมชลประทานและ
หน3วยงานที่เ กี่ยวข+องสามารถนําไปใช+ประโยชน�และเป8นข+อมูล
ประกอบการตัดสินใจด+านการบริหารจัดการน้ํา 

  

               16.4.4 สนับสนุนข+อมูลสถานการณ�น้ําฝน สภาพอากาศ 
คุณภาพน้ํา และให+คําแนะนําด+านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3หน3วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+
อย3างมีประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

               16.4.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก 
มีเขตความรับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ กาญจนบุรี, เพชรบุรี, นครปฐม, 
สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ�) 
 

  



-๘๐- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

17. ส4วนที่ 16 ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคใต�   
      17.1  ฝ$ายที่ 1 งานบริหารทั่วไป   
               17.1.1 ดําเนินงานสารบรรณ รับ-ส3ง ร3าง พิมพ�หนังสือ
และเอกสารราชการ บริการค+นหา จัดเก็บรวบรวมข+อมูล เพื่อให+การ
ปฏิบัติงานเป8นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด 

  

               17.1.2 ดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณา
ความดีความชอบ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให+การบริหารทรัพยากร
บุคคลเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพและเป8นธรรม 

  

               17.1.3 ดําเนินการด+านการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชี 
การเบิกจ3ายเงินงบประมาณ เพื่อให+การปฏิบัติงานเป8นไปตามมาตรฐาน
และข+อกําหนด 
 

  

               17.1.4 ดําเ นินการด+ านพัสดุ การจัดทําบัญชี พัส ดุ               
การจัดทําทะเบียนการเบิกจ3าย การควบคุมพัสดุ การจัดทํารายงาน
ประจําปX การจําหน3ายครุภัณฑ�ประจําปX เพื่อให+การปฏิบัติงานด+านพัสดุ
เป8นไปอย3างถูกต+องตามระเบียบที่กําหนด 
 

  

               17.1.5 ดําเนินการจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน�ต3างๆ   
และการเสริมสร+างความผาสุก เพื่อให+บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

  

               17.1.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

  



-๘๑- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

      17.2  ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายวิเคราะห�และประมวลสถิติ   
               17.2.1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห� กําหนดตําแหน3งที่ตั้ง             
ในการวางโครงข3ายสถานีสํารวจข+อมูลอุทกวิทยา เพื่อให+ได+พื้นที่รับ
น้ําฝนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ สามารถนําไปใช+ในการจัดทํา
แผนพัฒนาแหล3งน้ําและการบริหารจัดการน้ํา 

  

               17.2.2 ศึกษา วิเคราะห� วางแผน รวบรวม ตรวจสอบ 
บันทึก และประมวลสถิติข+อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอน
และคุณภาพน้ํา เพื่อกําหนดเกณฑ�เบื้องต+นในการใช+งานด+านการบริหาร
จัดการน้ําในระดับพื้นที่ 

- รายงานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ประจําเดือน 
- ฐานข+อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทกวิทยา 
- รายงานผลการสอบเทียบอาคารชลประทาน 

อยู3ในคู3มือที่ 109, 110 และ 111 

               17.2.3 รวบรวม ติดตามและประเมินผล สรุปปLญหา  
และวางแนวทางแก+ไขงานด+านอุทกวิทยา เพื่อให+การดําเนินงานของ
ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานสามารถดําเนินการได+อย3างมีประสิทธิภาพ
เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

               17.2.4 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําฐานข+อมูล             
ในระดับลุ3มน้ําและภูมิภาค เพื่อประโยชน�ในการวางแผนพัฒนาแหล3งน้ํา 
การจัดการลุ3มน้ํา และการอนุรักษ�ทรัพยากรน้ํา 

  

               17.2.5 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลสถิติ
ทางอุทกวิทยา แก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+านอุทก
วิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข+อง 
เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการไปอย3างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลตามเปAาหมายที่กําหนด 

  

               17.2.6 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 

  



-๘๒- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

      17.3  ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายปฏิบัติการอุทกวิทยา   
               17.3.1 วางแผน ควบคุม การก3อสร+าง ซ3อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษา สถานีสํารวจระดับน้ําแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบ                    
ส3งข+อมูลระยะไกล ณ เวลาจริง และเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยา      
อุตุ-อุทกวิทยา ให+อยู3ในสภาพพร+อมใช+งาน 
 

- ข+อมูลระดับน้ํา ปริมาณน้ํา แบบรายชั่วโมงและแบบ
รายวัน 
- ข+อมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา 
- ข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
- ข+อมูลรูปตัดขวางลําน้ําและลักษณะทางกายภาพของ
ลุ3มน้ํา 

อยู3ในคู3มือที่ 112 และ 113 

               17.3.2 สํารวจ ตรวจวัด ข+อมูลอุทกวิทยา ประกอบด+วย 
ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ตะกอน และคุณภาพน้ํา รูปตัดขวางลําน้ํา ลักษณะ
ทางกายภาพของลุ3มน้ํา และข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช3น ปริมาณน้ําฝน 
อัตราการระเหย อุณหภูมิผิวพื้น เพื่อให+ได+ฐานข+อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่มี
ความถูกต+องและครอบคลุมในระดับพื้นที่ 

  

               17.3.3 ดําเนินการสอบเทียบอาคารชลประทานในเขต
พื้นที่ คํานวณ ประมวลผล รายงาน เพื่อหาค3าสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา
ของอาคารชลประทาน 

  

               17.3.4 ประสานความร3วมมือและสนับสนุนข+อมูลเบื้องต+น
ทางด+านอุทกวิทยาแก3หน3วยงานต3างๆ ตลอดจนให+คําแนะนําทางด+าน
อุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3ส3วนราชการ หน3วยงานและบุคคล                      
ที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+อย3างมี
ประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

               17.3.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด 
 

  



-๘๓- 
 

หน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย  กระบวนงาน (Process)/ ผลผลิต (Output)  ชื่อคู4มือการปฏิบัติงาน 

      17.4  ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายติดตามและวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา   
               17.4.1 ติดตาม เฝAาระวัง และวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา 
คุณภาพน้ํา เพื่อให+ได+ผลการประเมินและคาดการณ�สถานการณ�น้ําท3วม 
ภัยแล+ง หรือผลกระทบด+านอื่นๆ สําหรับใช+เป8นข+อมูลประกอบในการ
แจ+งเตือนภัยระดับพื้นที่ 

- รายงานสถานการณ�น้ําผ+านทาง http://hydro-8.com/ 
- รายงานสถานการณ�น้ํารายวัน 
- รายงานสถานการณ�น้ําแบบรายชั่วโมง 
- รายงานการวิเคราะห�และประเมินสถานการณ�น้ําที่
เกิดจากน้ําฝน-น้ําท3าเบื้องต+น 

อยู3ในคู3มือที่ 114 

               17.4.2 ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทําระบบ
ฐานข+อมูล ระบบสารสนเทศข+อมูลอุทกวิทยาในระดับพื้นที่ โดยแสดง
ข+อมูลผ3านเว็บไซต�ของศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาค เพื่อให+หน3วยงาน
ที่เกี่ยวข+องและผู+สนใจสามารถนําข+อมูลในระดับพื้นที่ไปใช+ประโยชน� 

  

               17.4.3 จัดทํารายงานข+อมูล สถานการณ�น้ําฝน น้ําท3า 
สภาพอากาศ คุณภาพน้ํา และแนวโน+ม เพื่อให+กรมชลประทานและ
หน3วยงานที่เ กี่ยวข+องสามารถนําไปใช+ประโยชน�และเป8นข+อมูล
ประกอบการตัดสินใจด+านการบริหารจัดการน้ํา 

  

               17.4.4 สนับสนุนข+อมูลสถานการณ�น้ําฝน สภาพอากาศ 
คุณภาพน้ํา และให+คําแนะนําด+านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก3หน3วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข+อง เพื่อให+การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ดําเนินการได+
อย3างมีประสิทธิภาพ เป8นไปตามเปAาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

  

               17.4.5 ปฏิบัติงานร3วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน3วยงานอื่นที่เกี่ยวข+องหรือได+รับมอบหมาย เพื่อให+การดําเนินงาน
เป8นไปตามเปAาหมายที่กําหนด (ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาคใต+มีเขต
ความรับผิดชอบ 14 จังหวัด คือ พัทลุง, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร�ธานี, 
ภูเก็ต, พังงา, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ตรัง, สงขลา, สตูล, ปLตตานี, 
ยะลา และนราธิวาส) 

  



 
 

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�มือการปฏิบัติงานการดําเนินการจัดจ าง
บุคคลผู ผ� านการเลือกสรรเป"นพนักงาน
ราชการทั่วไป ของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา 

����         ฝ-ายบริหารทั่วไป 
(บส.บอ.) 

2 คู�มือกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ าง ����       ���� ฝ-ายบริหารทั่วไป 
(พด.บอ.) 

3 คู�มือเกี่ยวกับยุทธศาสตร�บริหารจัดการน้ํา
ภายใต ยุทธศาสตร�ของกรมชลประทาน 

�       � ฝ-ายยุทธศาสตร�การ
บริหารจัดการน้ํา 

4 คู�มือปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA �       � ฝ-ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

5 คู�มือการสร าง Cops �      �  ฝ-ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

6 คู�มือการจัดทํา AAR �      �  ฝ-ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

7 คู�มือการปรับปรุงกระบวนงาน �       � ฝ-ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

8 คู�มือการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

�       � ฝ-ายติดตามและ
ประเมินผล 

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 

9 คู�มือการจัดทํารายงานควบคุมภายในสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

�      �  ฝ-ายติดตามและ
ประเมินผล 

10 คู�มือการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําและ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล งในเขตชลประทาน 

�     �   ฝ-ายจัดสรรน้ําที่ 1 

11 คู� มือการจัดทําแผนน้ํารายสัปดาห�  การ
บริหารจัดการน้ําลุ�มน้ําเจ าพระยา – ลุ�มน้ํา 
แม�กลอง 

�       � ฝ-ายจัดสรรน้ําที่ ๑ 

12 คู� มือการจัดทําโค งปฏิบัติการอ�างเก็บน้ํา 
ขนาดใหญ�และขนาดกลาง 

�      �  ฝ-ายจัดสรรน้ําที่ 1 

13 ขั้นตอนการกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําใน
คลองส�งน้ําและคลองระบายน้ํา กรณีมีเรื่อง
ร องเรียน 

 � � �   � � ฝ-ายจัดสรรน้ําที่ 2 

14 คู�มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ�
ระหว�างปริมาณน้ําท�ารายปTเฉลี่ยกับพื้นที่รับ
น้ําฝน ใน ๒๕ ลุ�มน้ําหลักของประเทศไทย 

 �   �  � � ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

15 คู� มื อ ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ�ระหว�างปริมาณน้ํานองสูงสุด
รายปTเฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ําฝน ใน ๒๕ ลุ�มน้ํา
หลักของประเทศไทย 
 

 �   �   � ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 



-๓- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

16 คู�มือการศึกษาค�าสัมประสิทธิ์น้ําท�า (Runoff 
Coefficient) ของลุ�มน้ําต�างๆ ในประเทศ
ไทย 
 

 �       ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

17 คู�มือการแผ�กระจายรายชั่วโมงของปริมาณ
ฝนสูงสุด 24 ชัว่โมง สถานีต�างๆ ในประเทศ
ไทย 
 

 �       ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

18 คู�มือการคํานวณความต องการใช น้ําของข าว
และพืชไร�จังหวัดต�างๆ ในประเทศไทย 
 
 

 �       ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

19 คู�มือการสร างกราฟหนึ่งหน�วยน้ําท�า ใน 25 
ลุ�มน้ําหลักของประเทศไทย 
 

 � �      ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

20 คู�มือการศึกษาโค งความเข มของปริมาณฝน-
ช�วงเวลา-ความถี่ สถานีต�างๆ ในประเทศไทย 

 �       ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

21 คู�มือการจัดทํารายงานค�าปริมาณน้ํานอง
สูงสุดเท�าที่เคยเกิดขึ้นต�อหนึ่งหน�วยพื้นที่ ใน 
25 ลุ�มน้ําหลักของประเทศไทย 

 �       ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 



-๔- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

22 คู�มือการกําหนดเกณฑ�ทางอุทกวิทยาต�างๆ  �       ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

 
23 คู�มือหลักการพิจารณาโครงข�ายการสํารวจ

ข อมูลทางอุทกวิทยา 
 

�      �  ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

24 คู�มือการตรวจสอบข อมูลด านอุตุ-อุทกวิทยา �      �  ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๒5 คู�มือการจัดทํา Rating Curve  � �  � �   ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๒6 
 

คู�มือการจัดทําระบบฐานข อมูล อุตุ-อุทกวิทยา �       � ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๒7 คู�มือการใช  Aquarius  �   �   � ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๒8 คู�มือการใช  Hydrology Application Mobile �       � ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๒9 คู�มือการใช  Web Application �       � ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

30 คู�มือการติดตามสถานการณ�น้ํา �      �  ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 



-๕- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

31 คู�มือการใช แบบจําลอง ANNs  � �  � �   ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

 
32 คู�มือการใช แบบจําลอง HEC-HMS �      �  ฝ-ายสารสนเทศและ

พยากรณ�น้ํา 
33 คู�มือการจัดทําแผนที่เส นชั้นน้ําฝนเท�า 

(Isohyte) 
 
 

�       � ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

34 คู�มือ Aquarius Forecast 
 

 �   �   � ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

35 คู�มือการจัดทําคุณลักษณะทางกายภาพของ
ลุ�มน้ํา 
 

�      �  ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

36 คู�มือการจัดทํารายสถิติประจําปT  (Year book) �      �  ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

37 คู� มือการจัด ทํารายงานปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายเดือนและรายปTในลุ�มน้ําหลัก
ของประเทศไทย 
 

� 

    

� � � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 



-๖- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

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

� 

    

� � � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

39 คู�มือการจัดทํารายงานการประเมินตะกอน
ท องน้ําในลําน้ําต�างๆ ของประเทศไทย 

� 
    

� � � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

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

� 
    

� � � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

41 คู�มือการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
 

� � � 
  

� � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

42 คู�มือการจัดทําสอบเทียบเครื่องมือ 
 

� � � 
  

� � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

43 คู�มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายวัน 
 

� � � 
  

� � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

44 คู� มือการจัด ทํารายงานคุณภาพน้ําราย
สัปดาห� 

 
� � � 

  
� � ฝ-ายตะกอนและ

คุณภาพน้ํา 
45 คู�มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ําตามแผน 

 
� � � 

  
� � ฝ-ายตะกอนและ

คุณภาพน้ํา 
 



-๗- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

46 คู�มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายเดือน 
 

� � � 
  

� � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

47 คู�มือการจัดทํารายงานประจําปT 
 

� � � 
  

� � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

 
48 คู�มือการใช งานฐานข อมูลคุณภาพน้ําตาม

มาตรา 8 
 

� � � 
  

� � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

49 คู�มือการใช งานฐานข อมูลคุณภาพน้ําใน
แม�น้ําสายหลัก 

 
� � � 

  
� � ฝ-ายตะกอนและ

คุณภาพน้ํา 
50 คู�มือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ

สํารวจ  
� �  �  � � ฝ-ายมาตรฐานเครื่องมือ

อุทกวิทยา 
51 คู�มือการใช งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก �     �   ฝ-ายมาตรฐานเครื่องมือ

อุทกวิทยา 
52 คู�มือการติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทก

วิทยา 
  

�   �  �  ฝ-ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

53 คู�มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 
 

�   �   � ฝ-ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

54 คู�มือการจัดทําอุปกรณ�เพื่อใช ประกอบการ
ติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา  

�   �   � ฝ-ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 



-๘- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

55 คู�มือการสอบเทียบเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทก
วิทยา 
 
  

�   �  �  ฝ-ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

56 คู�มือหลักเกณฑ�และมาตรฐานของระบบโทร
มาตร 

�       � 
ฝ-ายตดิตามและพยากรณ�
สถานการณ�น้ํา 

57 คู�มือการใช งานระบบโทราตรลุ�มน้ําต�างๆ 
และแบบจําลองทางคณิตศาสตร� 

 �     � � 
ฝ-ายตดิตามและพยากรณ�
สถานการณ�น้ํา 

58 คู�มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรลุ�มน้ํา
ต�างๆ 

 �     � � 
ฝ-ายตดิตามและพยากรณ�
สถานการณ�น้ํา 

59 คู�มือการจัดทํารายงานความถูกต องของการ
บันทึกข อมูลจากระบบโทรมาตร ระบบ 
SCADA 

 � �     � 
ฝ-ายตดิตามและพยากรณ�
สถานการณ�น้ํา 

60 คู�มือการใช งานระบบฐานข อมูลกลาง �       � 
ฝ-ายตดิตามและพยากรณ�
สถานการณ�น้ํา 

61 คู�มือระบบโทรมาตร �       � 
ฝ-ายตดิตามและพยากรณ�
สถานการณ�น้ํา 

62 คู�มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ�างเก็บน้ํา
ขนาดใหญ�ทั้งประเทศ 
 

� 
 

     �  ฝ-ายประมวลวิเคราะห�
สถานการณ�น้ํา 



-๙- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

63 คู�มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ�างเก็บน้ํา
ขนาดกลางทั้งประเทศ 
 

�      � 
 

 ฝ-ายประมวลวิเคราะห�
สถานการณ�น้ําพงศธร 

64 คู�มือจัดทําแผนที่แสดงปริมาณน้ําฝนรายวัน
ทั้งประเทศ 

�       � ฝ-ายประมวลวิเคราะห�
สถานการณ�น้ํา 

65 คู�มือจัดทํารายงานสรุปสถานการณ�ประจําวัน 
 

�       � ฝ-ายประมวลวิเคราะห�
สถานการณ�น้ํา 

66 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอ
ตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
ด านปรับปรุงบํารุงรักษา 

 ����    ����  ���� ����   ฝ-ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

67 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณาแผนงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 

 ���� ����  ���� ���� ����  ฝ-ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

68 คู�มือการจัดทําแผนงานและประมาณการเพื่อ
เสนอของบประมาณของสํานักบริหารจดัการน้ํา
และอุทกวิทยา 

����      ����  ฝ-ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

 



-๑๐- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

69 คู�มือการจัดเก็บข อมูลและสถิติการปรับปรุง
บํารุงรักษา 

����         ����        ฝ-ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

 
70 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ

พัฒนารูปแบบการปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 

����             ����    ฝ-ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

 
 

71 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ติดตามประเมินผลการปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 

����             ����    ฝ-ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

72 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณางานซ�อมแซมและบํารุงรักษาอาคาร
หัวงานโครงการชลประทาน ประเภทฝาย
และประตูระบายน้ํา 
 

����     ����   ฝ-ายบํารุงรักษาหัวงาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 



-๑๑- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

73 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารหัวงาน
โครงการชลประทาน ทางด านวิศวกรรม 

����      ����  ฝ-ายบํารุงรักษาหัวงาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

74 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
จัดทําฐานข อมูลระบบชลประทานเพื่อการ
ปรับปรุงบํารุงรักษา 

����      ����  ฝ-ายบํารุงรักษาหัวงาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

75 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ถ�ายโอนภารกิจให แก�องค�กรปกครองส�วน
ท องถิ่น 

 ���� ����  ����   ���� ฝ-ายบํารุงรักษาหัวงาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

76 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอ
กําหนดโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษา และ
ฝ-ายส�งน้ําและบํารุงรักษา (เพิ่มใหม�) 

����     ����   ฝ-ายบํารุงรักษาหัวงาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

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

����     ����   ฝ-ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

78 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
บํารุงรักษาระบบส�งน้ําคลองชลประทาน 
ของโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาท�าโบสถ� 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

����      ����  ฝ-ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 



-๑๒- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

79 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ประเมินอาคารชลประทานพร อมใช งาน 
(ระบบคลองชลประทาน) 
 

����       ���� ฝ-ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

80 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอ
ใช ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใช ประโยชน� 

 ���� ����  ���� ���� ���� ���� ฝ-ายการใช พื้นที่ 
ด านชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

81 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
จัดหาประโยชน� (การจัดให เช�า) ที่ราชพัสดุ 

 

 ���� ����  ���� ���� ���� ���� ฝ-ายการใช พื้นที่      
ด านชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

82 คู�มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร างในที่ราชพัสดุ 

 ���� ����  ���� ���� ���� ���� ฝ-ายการใช พื้นที่      
ด านชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 

83 คู�มือการตรวจหนังสืออนุญาตและหนังสือต�อ
อายุการอนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่น 

����      ���� ���� ฝ-ายการใช พื้นที่      
ด านชลประทาน 
ส�วนปรับปรุง
บํารุงรักษา 



-๑๓- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

84 คู�มือการจัดลําดับความเสี่ยงสําหรับเขื่อนของ
กรมชลประทาน 

����     ���� ����  
 

ฝ-ายวิศวกรรม 

85 คู�มือการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจ�าย
ประจําปT  และเอกสารประกอบคําชี้แจง
งบประมาณ  งานซ�อมแซม ปรับปรุงเขื่อน
และอาคารประกอบ 

����      ���� ���� ฝ-ายวิศวกรรม 

86 คู�มือบํารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ  
 

���� ���� ����     
 

ฝ-ายวิศวกรรม 

87 คู�มือเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน  ���� ���� ����     ฝ-ายวิเคราะห�และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน 

88 คู� มือการคัดเลือกโครงการเพื่อซ�อมแซม 
ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อน 
 

����      
 

����  
 

ฝ-ายวิเคราะห�และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน 

๘9 คู� มือการวิเคราะห�ข อมูลผลการตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน ด วยเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อนเบื้องต น 

����       
 

���� ฝ-ายวิเคราะห�และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน 

90 คู�มือการหาปริมาณการใช น้ําของพืชโดยใช 
ถังวัดปริมาณการใช น้ํา แบบระบายน้ํา 

(Percolation type Lysimeter) 

����     ����   ฝ-ายวิจัยการใช น้ํา
ชลประทาน 



-๑๔- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

91 คู�มือการเขียนรูปเล�มรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ� 

����      ����  ฝ-ายวิจัยการใช น้ํา
ชลประทาน 

92 คู�มือการหาปริมาณการใช น้ําของข าวโดยใช 
ถ ัง ว ัดปร ิม าณการ ใช  น้ํ า ของข  า ว (Rice 
Lysimeter) 

����      ����  ฝ-ายวิจัยการใช น้ํา
ชลประทาน 

๙3 คู�มือการหาค�าฝนใช การสําหรับพืชไร� ����       ���� ฝ-ายวิจัยการใช น้ํา
ชลประทาน 

๙4 คู�มือการหาค�าฝนใช การสําหรับนาข าว ����       ���� ฝ-ายวิจัยการใช น้ํา
ชลประทาน 

 
๙5 คู�มือปฏิบัติงาน กระบวนการย�อยปฏิบัติการ

ส�งน้ํา  ด านการรายงานผลการเพาะปลูกพืช
รายสัปดาห�ด วยระบบออนไลน� 

 ���� ����  ���� ����   ฝ-ายสถิติการใช น้ํา 
ชลประทาน 

๙6 เอกสารวิชาการ  วิธีการสํารวจ (Survey 
Method) 

 ����   ����  ����  ฝ-ายสถิติการใช น้ํา 
ชลประทาน 

๙7 คู�มือฝ-ายสถิติการใช น้ําชลประทาน 
 

 ����   ����  ����  ฝ-ายสถิติการใช น้ํา 
ชลประทาน 

98 คู�มือการจัดทําเอกสารเผยแพร�วิชาการด าน
การใช น้ําชลประทาน 

����     ���� ���� ���� ฝ-ายเผยแพร�การใช น้ํา
ชลประทาน 



-๑๕- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

99 คู�มือการจัดทําเอกสารเผยแพร� ����     ���� ���� ���� ฝ-ายเผยแพร�การใช น้ํา
ชลประทาน 

๑๐0 คู�มือการจัดการเกษตรอินทรีย�มาตรฐานสากล ����     ����   สถานีทดลองการใช น้ํา
ชลประทานที่ ๑ 

 
๑๐1 คู�มือการปลูกข าวโดยไม�ใช น้ําเตรียมแปลง 

(ทําเทือก) ในการให น้ําแบบเปTยกสลับแห ง 
����     ����   สถานีทดลองการใช น้ํา

ชลประทานที่ ๒ 
 

๑02 คู�มือการเลี้ยงสุกรธรรมชาติ (หมูหลุม)      ����   สถานีทดลองการใช น้ํา
ชลประทานที่ ๓ 

 
๑๐3 คู� มือการ เ ก็บตัวอย� าง ดินเ พื่อวิ เคราะห�

ลักษณะและคุณสมบัติของดิน 
����     ����   สถานีทดลองการใช น้ํา

ชลประทานที่ ๔ 
 

๑04 คู�มือการปลูกหน�อไม ฝรั่งใช น้ําชลประทาน
อย�างเหมาะสม 

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

 
105 คู�มือระบบการให น้ํามะนาวในวงบ�อซีเมนต� ����     ����   สถานีทดลองการใช น้ํา

ชลประทานที่ ๖ 
 



-๑๖- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

106 คู�มือการให น้ําชลประทานแบบประหยัดด วย
เทคนิคสลับข าง (Partial root zone 
drying) 

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

 
๑07 คู�มือการจัดการแปลงปาล�มน้ํามันหลังน้ํา

ท�วมขัง 
����     ����   สถานีทดลองการใช น้ํา

ชลประทานที่ ๘ 
 

108 คู�มือการทํานาแบบลดต นทุนการผลิตและ
เป"นมิตรกับสิ่งแวดล อม 

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

109 คู�มือการจัดทํารายงานข อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ����     ����   ฝ-ายวิเคราะห�และ
ประมวลสถิติ 

ศูนย�อุทกวิทยา
ชลประทานภาค 

110 คู�มือการจัดทําข อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทก
วิทยา 
 

����     ����   ฝ-ายวิเคราะห�และ
ประมวลสถิติ 

ศูนย�อุทกวิทยา
ชลประทานภาค 

๑11 คู�มือวิธีการสอบเทียบอาคารชลประทาน 
 

 ����   ���� ����   ฝ-ายวิเคราะห�และ
ประมวลสถิติ 

ศูนย�อุทกวิทยา
ชลประทานภาค 



-๑๗- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

๑12 คู� มื อกา ร สํ า ร วจข อ มู ลทา ง อุทกวิ ทย า 
อุตุนิยมวิทยา 

����     ����   ฝ-ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 
ศูนย�อุทกวิทยา
ชลประทานภาค 

๑13 คู�มือการสํารวจปริมาณตะกอนและคุณภาพน้ํา ����     ����   ฝ-ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 
ศูนย�อุทกวิทยา
ชลประทานภาค 

๑14 คู�มือการประเมินความสัมพันธ�ปริมาณน้ําฝน 
น้ําท�าเบื้องต นเพื่อการติดตามและวิเคราะห�
สถานการณ�น้ํา 

����     ����   ฝ-ายติดตามและ
วิเคราะห�สถานการณ�น้ํา

ศูนย�อุทกวิทยา 
ชลประทานภาค 

 
รวม 

 
๗๐ ๔3 24 ๑๒ ๒1 ๓๖ ๕1 ๕๓  
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