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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผน มี.ค 60 มีคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานจัดการ

ความรู"ของสํานักบริหารจัดการน้ําและ
อุทกวิทยา

1 ฉบับ คณะทํางานจัดการความรู" 
สํานักบริหารจัดการน้ําและ

อุทกวิทยา

ผล

สื่อสารแนวทางนโยบายจากผู"บริหารการจัดการความรู" (CKO) 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

แผน ม.ค  - ก.ย 60 จํานวนกิจกรรมที่มีการสื่อสาร
แนวทางนโยบายจากผู"บริหารจัดการ
ความรู"ของสํานักบริหารจัดการน้ําและ
อุทกวิทยา

อย�างน"อย
เดือนละ 1 ครั้ง

ผู"บริหารจัดการความรู" (CKO)
 สํานักบริหารจัดการน้ําและ

อุทกวิทยา

2

ผู�รับผิดชอบ

 - ผู"บริหารจัดการความรู" สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทก
วิทยา สื่อสารแนวทางนโยบายการจัดการความรู"เป5นประจํา
อย�างต�อเนื่อง

แผนปฏิบัติการจัดการความรู� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (KM Action Plan 2017)

ลําดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

การดําเนินการ
ป�งบประมาณ 2560

หมายเหตุตัวชี้วัด เป9าหมาย

สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

ผลการดําเนินงาน

1 ทบทวน และจัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานจัดการความรู" 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

ผล
แผน เม.ย 60 ร"อยละของกระบวนงานที่มีการ

วิเคราะห6เพื่อจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน
ของ สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทก
วิทยา ตามแบบฟอร6มที่กําหนด
(ร"อยละ)

 ร"อยละ 100 คณะทํางานจัดการความรู" 
สํานัก / กอง

ผล
แผน พ.ค. 60  มีแผนงานการจัดทําคู�มือการ

ปฏิบัติงานครบทุกกระบวนงานภายใน
 3 ป= 
(ฉบับ)

1 ฉบับ คณะทํางานจัดการความรู" 
สํานักบริหารจัดการน้ําและ

อุทกวิทยา

ผล
จัดทําคู�มือในการปฎิบัติงาน (Work manual) ใน
ป=งบประมาณ พ.ศ 2560 โดยมีคู�มือดังนี้

แผน พ.ค. - ก.ย.60 ร"อยละของการจัดทําคู�มือการ
ปฎิบัติงานแล"วเสร็จเมื่อเทียบกับแผน 
(ร"อยละ)

 ร"อยละ 100 คณะทํางานจัดการความรู" 
สํานักบริหารจัดการน้ําและ

อุทกวิทยา

1
2
3

4 จัดทําแผนงานเพื่อจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน (Work manual) 
ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  ให"ครบทุก
กระบวนงาน ภายใน 3 ป= (2560 - 2562)

5

3 ศึกษาวิเคราะห6กระบวนงานทั้งหมดของ สํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา  เพื่อเป5นข"อมูลในการจัดทําคู�มือปฏิบัติงาน 
(Work manual)

3
ผล



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู�รับผิดชอบลําดับ กิจกรรม

ระยะเวลา
การดําเนินการ

ป�งบประมาณ 2560
หมายเหตุตัวชี้วัด เป9าหมายผลการดําเนินงาน

แผน พ.ค. - ก.ย.60 ร"อยละของคู�มือการปฏิบัติงานที่มีการ
ตรวจสอบกลั่นกรอง 
(ร"อยละ)

 ร"อยละ 100 คณะทํางานจัดการความรู" 
สํานักบริหารจัดการน้ําและ

อุทกวิทยา

ผล
แผน ส.ค - ก ย. 60 ร"อยละของคู�มือที่ได"รับการเผยแพร�ใน

คลังความรู"ของ สํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา
(ร"อยละ)

ร"อยละ 100 คณะทํางานจัดการความรู" 
สํานักบริหารจัดการน้ําและ

อุทกวิทยา

ผล
แผน ส.ค - ก ย. 60 ร"อยละของผู"ปฎิบัติงานที่ได"รับการ

ฝPกอบรมคู�มือการปฎิบัติงาน 
(ร"อยละ)

ร"อยละ 100 คณะทํางานจัดการความรู" 
สํานักบริหารจัดการน้ําและ

อุทกวิทยา

ผล
แผน ส.ค - ก ย. 60 ร"อยละของคู�มือการปฎิบัติงานที่

สามารถนําไปใช"ในการปฎิบัติงานได"
จริง(ร"อยละ)

 ร"อยละ 100 คณะทํางานจัดการความรู" 
สํานักบริหารจัดการน้ําและ

อุทกวิทยา

๘ อบรมการใช"คู�มือการปฎิบัติงานให"แก�ผู"ปฎิบัติงานภายใน 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

9 นําคู�มือการปฏิบัติงานไปใช"ในการปฎิบัติงานจริง

6 ตรวจสอบกลั่นกรองคู�มือการปฎิบัติงาน

๗ เผยแพร�คู�มือการปฎิบัติงานในคลังความรู"ของ สํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา

จริง(ร"อยละ) อุทกวิทยา

ผล

แผน ส.ค  60 จํานวนกระบวนงานที่มีการปรับปรุง 
และส�งผลให"ลดระยะเวลา ขั้นตอน 
ค�าใช"จ�าย   ที่มีการส�งเข"าประกวดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางาน ( Process 
excellence Award ) 
(กระบวนงาน)

อย�างน"อย 
1 กระบวนงาน

คณะทํางานจัดการความรู" 
สํานักบริหารจัดการน้ําและ

อุทกวิทยา

ผล
แผน ก.ย  60 จํานวนครั้งที่มีการสรุปป^ญหาและ

อุปสรรคจากการนําคู�มือไปใช"ในการ
ปฏิบัติงานจริงในป=ที่ผ�านมา
(ครั้ง)

อย�างน"อย
 1 ครั้ง/ป=

คณะทํางานจัดการความรู" 
สํานักบริหารจัดการน้ําและ

อุทกวิทยา

ผล
12 สรุปบทเรียนและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน จัดการ

ความรู"และจัดทําแนวทาง/แผนการจัดการความรู" ใน
ป=งบประมาณ 2561

แผน ก.ย  60  มีแผนจัดการความรู" ของสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
ป=งบประมาณ พ.ศ. 2561
(ฉบับ)

1 ฉบับ คณะทํางานจัดการความรู" 
สํานักบริหารจัดการน้ําและ

อุทกวิทยา

สรุปป^ญหาและอุปสรรคจากการนําคู�มือไปใช"ในการ
ปฏิบัติงานจริงของป=ที่ผ�านมาเพื่อทบทวนและปรับปรุง

11

10 พิจารณากระบวนงานที่นําคู�มือไปใช"แล"วมีการปรับปรุง และ
ส�งผลให"ลดระยะเวลา ขั้นตอน ค�าใช"จ�าย ส�งประกวดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน ( Process 
excellence Award )

(ฉบับ)

ผล



 
 

การวิเคราะห�กระบวนงานของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาตามหน�าที่ความรับผิดชอบระดับฝ$าย 
 

แบบฟอร�ม 1 

 

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

1. สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา   
2. ส4วนที่ 1  ส4วนยุทธศาสตร�   
    2.1  ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ํา    
           2.1.1 ประสานงาน อํานวยการ สนับสนุนหน�วยงานภายใน
และหน�วยงานภายนอก เพื่อนําแผนยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ํา
ของกรมชลประทานไปสู�การปฏิบัติให/เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- การดําเนินงาน ประสานงาน สนับสนุนการนําแผน
ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน
ไปใช/ประโยชน�ตามเป4าหมาย 

1. คู�มือเกี่ยวกับยุทธศาสตร�บริหารจัดการน้ํา
ภายใต/ยุทธศาสตร�ของกรมชลประทาน 

    2.2  ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ   
           2.2.1 ศึกษาและประยุกต�ใช/เครื่องมือพัฒนาคุณภาพงาน  
โดยนํามาวิเคราะห� ประเมินการปฏิบัติงานด/านยุทธศาสตร�การบริหาร
จัดการ น้ํา  การป4อง กันและบรรเทาภัย อันเ กิดจากน้ําของกรม
ชลประทาน เพื่อให/ได/แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
บริหารจัดการน้ํา 

- แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
บริหารจัดการน้ํา 

2. คู�มือปรับปรุงงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

           2.2.2 วางแผน ติดตาม สนับสนุน การดําเนินงานด/านจัดการ
ความรู/ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของสํานักให/มีประสิทธิภาพ 

- รายงานผลการดําเนินงานด/านการจัดการความรู/ 3. คู�มือการสร/าง Cops 
4. คู�มือการจัดทํา AAR 
5. คู�มือการปรับปรุงกระบวนงาน 

    2.3  ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายติดตามและประเมินผล   
           2.3.1 กํากับดูแลศึกษา วิเคราะห� จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานัก ให/สอดคล/องกับยุทธศาสตร�กรม คํารับรองปฏิบัติ
ราชการระดับกรม รวมทั้งภารกิจหลัก พร/อมติดตาม และจัดทํารายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให/การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป4าหมายที่กําหนด 
 

- คํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา ปFงบประมาณ พ.ศ. ... 
 

6. คู�มือการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการและ
ติดตามประเมินผลตัวชี้วัด สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา 



-๒- 
 

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

           2.3.2 กํากับดูแลศึกษา วิเคราะห� จัดทํารายงานควบคุม
ภายใน 

- รายงานควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 7. คู�มือการจัดทํารายงานควบคุมภายใน 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

3. ส4วนที่ 2 ส4วนบริหารจัดการน้ํา   
    3.1  ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายจัดสรรน้ําที่ 1   
           3.1.1 ศึกษา จัดทําแผนด/านการบริหารจัดการน้ํา แผนการ
ปลูกพืชในระดับลุ�มน้ําทั้งช�วงฤดูฝนและฤดูแล/ง โดยนําสถิติข/อมูลและ
แผนของหน�วยงานต�างๆ มาพิจารณา เพื่อจัดทําเปMนแผนงานที่สามารถ
ใช/งานได/อย�างมีประสิทธิผล 

- การจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําและการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล/งในเขตชลประทาน 

8. คู�มือการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําและ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล/งในเขตชลประทาน 

           3.1.2 ให/คําแนะนําด/านวิชาการแก�หน�วยงานที่เกี่ยวข/องใน
การบริหารจัดการน้ํา เพื่อให/มีความเข/าใจ และสามารถนําไปปฏิบัติงาน
ได/อย�างสมบูรณ� และมีประสิทธิภาพ 

- - 

           3.1.3 จัดทําแผนน้ํารายสัปดาห� เพื่อติดตามสถานการณ�น้ํา
และรายงานการบริหารจัดการน้ําให/กับโครงการชลประทาน โครงการ
ส�งน้ําและบํารุงรักษาที่รับผิดชอบ และผู/ที่เกี่ยวข/อง 
 

- การจัดทําแผนน้ํารายสัปดาห� เรื่อง การบริหาร
จัดการน้ําลุ�มน้ําเจ/าพระยา - ลุ�มน้ําแม�กลอง 

9. คู�มือการจัดทําแผนน้ํารายสัปดาห� การบริหาร
จัดการน้ําลุ�มน้ําเจ/าพระยา - ลุ�มน้ําแม�กลอง 

 

           3.1.4 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด 
 

- - 

           3.1.5 ศึกษา วิเคราะห� วิจัยข/อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ความ
ต/องการใช/น้ําด/านต�างๆ ข/อมูลปริมาณน้ําของอ�างเก็บน้ํา เพื่อจัดทํา
เกณฑ�การบริหารจัดการน้ําในอ�างเก็บน้ํา ทั้งอ�างเก็บน้ําขนาดใหญ�และ
ขนาดกลาง 

- การหาความต/องการใช/น้ํารวมทุกกิจกรรม 
- การหาปริมาณน้ําไหลเข/าอ�างเก็บน้ํา 
- การจัดทํารายงานการปรับปรุงเกณฑ�ปฏิบัติการอ�าง
เก็บน้ําขนาดใหญ�และขนาดกลาง 
 

10. คู�มือการจัดทําโค/งปฏิบัติการอ�างเก็บน้ํา 
ขนาดใหญ�และขนาดกลาง 



-๓- 
 

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

    3.2  ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายจัดสรรน้ําที่ 2   
           3.2.1 มีหน�าที่ในการติดตามสถานการณ�น้ําฝน น้ําท�า น้ําใน
อ�างเก็บน้ําและการใช�น้ํา เพื่อสนับสนุนในการใช�น้ําและบริหารจัดการน้ํา
ในพื้นที่ สชป. ๕ ,๖,๗,๘,๙,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ ให� เ กิดประโยชน�
สูงสุด รวมทั้งการให�คําแนะนํากับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ในการจัดสรรน้ํา
และการระบายน้ําให�มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังอาศัยเทคโนโลยี              
ที่ทันสมัยในการกําหนดรูปแบบการจัดการดูแลน้ําที่เหมาะสม สําหรับ
กลุ� มงานจัดสรร น้ําและโครงการชลประทานใช� ในการติดตาม
สถานการณ�น้ําในลุ�มน้ําในพื้นที่ สชป.๕,๖,๗,๘,๙,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ให�
เป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป9นหน�วยงานในการศึกษาจัดทําแผน
ด�านการบริหารจัดการน้ําในระดับลุ�มน้ําทั้งช�วงฤดูฝนและฤดูแล�ง              
โดยอาศัยสถิติข�อมูล รวมถึงแผนของหน�วยงานต�างๆ นํามาพิจารณา
จัดทําเป9นแผนงานที่สามารถใช�งานได�อย�างมีประสิทธิผล และทําการ
ประเมินผลการบริหารจัดการน้ําเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล เพื่อใช�เป9นข�อมูลใน
การติดตามสภาพการใช�น้ําและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา
ต�อไป นอกจากที่กล�าวแล�วยังทําหน�าที่ในการพิจารณาอนุญาตการใช�น้ํา
ชลประทานเพื่อไม�ให�เกิดผลกระทบต�อภาพรวมของการใช�น้ําในระยะสั้น 
และระยะยาว รวมทั้งยังรับผิดชอบในการจัดทําแผน 

- คลองส�งน้ําและคลองระบายน้ําของกรมชลประทาน       
มีสภาพพร/อมส�งน้ําและระบายน้ําพร/อมในการบริหาร
จัดการน้ําได/อย�างมีประสิทธิภาพ 
- ทําให/มีความสะดวกต�อการสัญจรทางน้ํา 
- ทําให/เกิดความสมดุลย�ทางสิ่งแวดล/อม 
 

11. ขั้นตอนการกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําใน
คลองส�งน้ําและคลองระบายน้ํา กรณีมีเรื่อง
ร/องเรียน 

4. ส4วนที่ 3 ส4วนอุทกวิทยา   
    4.1 ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต�   
           4.1.1 งานวิจัยอุทกวิทยาโครงการพัฒนาแหล�งน้ําต�างๆ 
วิเคราะห�วิจัยเกี่ยวกับงานทางอุทกวิทยา การวินิจฉัยสภาพทางอุทกวิทยา 
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับงานออกแบบอาคารชลประทาน อ�างเก็บน้ํา ฝาย 
ประตูระบายน้ํา และโครงการพัฒนาแหล�งน้ําต�างๆ 

- รายงานลักษณะทางอุทกวิทยาโครงการพัฒนาแหล�งน้ํา
ต�างๆ 

๑๒. คู�มือความสัมพันธ�ระหว�างปริมาณน้ําท�ารายปF
เฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ําฝน 
๑๓. คู�มือความสัมพันธ�ระหว�างปริมาณน้ํานอง
สูงสุดรายปFเฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ําฝน 



-๔- 
 

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

1๔. คู�มือการศึกษาค�าสัมประสิทธิ์น้ําท�า (Runoff 
Coefficient) ของลุ�มน้ําต�างๆ ในประเทศไทย 
15. คู�มือการแผ�กระจายรายชั่วโมงของปริมาณ
ฝนสูงสุด 24 ชั่วโมง สถานีต�างๆ ในประเทศไทย 
16. คู�มือการคํานวณความต/องการใช/น้ําของข/าว
และพืชไร�จังหวัดต�างๆ ในประเทศไทย 
17. คู�มือการสร/างกราฟหนึ่งหน�วยน้ําท�า ใน 25 
ลุ�มน้ําหลักของประเทศไทย 
18. คู�มือการศึกษาโค/งความเข/มของปริมาณฝน-
ช�วงเวลา-ความถี่ สถานีต�างๆ ในประเทศไทย 
19. คู�มือการจัดทํารายงานค�าปริมาณน้ํานอง
สูงสุดเท�าที่เคยเกิดขึ้นต�อหนึ่งหน�วยพื้นที่ ใน 25 
ลุ�มน้ําหลักของประเทศไทย 
 

           4.1.2 งานศึกษาวิจัยเกณฑ�ทางอุทกวิทยา วิเคราะห�และ
กําหนดเกณฑ�ทางอุทกวิทยาเพื่อใช/ในการวางแผนบริหารจัดการน้ํา และ
ประยุกต�ใช/ในการออกแบบทางอุทกวิทยา 
 

- รายงานเกณฑ�กําหนดทางอุทกวิทยาต�างๆ เพื่อใช/ใน
งานวิจัยอุทกวิทยา โครงการพัฒนาแหล�งน้ําต�างๆ 

20. คู�มือการกําหนดเกณฑ�ทางอุทกวิทยาต�างๆ 

           4.1.3 งานกํากับ ชี้แจง ให/ข/อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ     
หรือคณะทํางานต�างๆ เพื่อให/เกิดประโยชน�และความร�วมมือในการ
ดําเนินงานร�วมกัน 

- กํากับการตรวจสอบ ติดตาม และดูแลทางวิชาการ
ทางอุทกวิทยา โครงการจัดจ/างบริษัทที่ปรึกษา 

- 

           4.1.4 ที่ปรึกษา ให/คําปรึกษา ข/อเสนอแนะ และปฏิบัติงาน
ร�วมกับหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/อง เพื่อให/เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด 

- การให/คําปรึกษา แนะนํา และถ�ายทอดความรู/ด/าน
อุทกวิทยา 
 

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

    4.2 ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายสารสนเทศและพยากรณ�น้ํา   
           4.2.1 วางแผน และกําหนดโครงข�ายการสํารวจ ประเภท
ข/อมูล และวิธีการในแหล�งน้ําของพื้นที่ 25 ลุ�มน้ําทั่วประเทศ เพื่อให/มี
เครือข�ายสถานีสํารวจอุทกวิทยาที่เพียงพอ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
และสามารถเก็บรวบรวมข/อมูล ด/านอุทกวิทยาที่ถูกต/อง ครบถ/วน 
ทันเวลา 

- การกําหนดโครงข�ายการสํารวจข/อมูลทางอุทก
วิทยา/ที่ตั้งสถานีสํารวจอุทกวิทยาที่เหมาะสม 

21. คู�มือหลักการพิจารณาโครงข�ายการสํารวจ
ข/อมูลทางอุทกวิทยา 

           4.2.2 กําหนดมาตรฐานข/อมูลทางอุทกวิทยา รวบรวม 
ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห� จัดทําฐานข/อมูลทางอุทกวิทยา อุตุ-อุทกวิทยา 
เพื่อจัดทําฐานข/อมูลทางอุทกวิทยา อุตุ-อุทกวิทยา 

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

22. คู�มือการตรวจสอบข/อมูลด/านอุตุ-อุทกวิทยา 
23. คู�มือการจัดทํา Rating Curve 
24. คู�มือการจัดทําระบบฐานข/อมูล อุตุ-อุทกวิทยา 
25. คู�มือการใช/ Aquarius 
26.  คู�มือการใช/ Hydrology Application Mobile 
27. คู�มือการใช/ Web Application 
 

           4.2.3 ติดตามสถานการณ�น้ํา สภาพอากาศ และดําเนินการ
พยากรณ�น้ํา โดยใช/แบบจําลองที่เหมาะสม 

- การติดตามสถานการณ�น้ํา / รายงานสถานการณ�น้ํา 28. คู�มือการติดตามสถานการณ�น้ํา 
29. คู�มือการใช/แบบจําลอง ANNs 
30. คู�มือการใช/แบบจําลอง HEC-HMS 
31. คู� มือการจัด ทําแผนที่ เส/นชั้ น น้ําฝนเท� า 
(Isohyte) 
 

           4.2.4 ศึกษา พัฒนาแบบจําลองอุทกวิทยา และพยากรณ�
น้ําท�าน้ําไหลลงอ�าง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการวางแผนพัฒนาแหล�งน้ํา
การบริหารจัดการน้ําและการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําอย�างเปMนระบบ 

- การพัฒนาแบบจําลองอุทกวิทยา/ผลการพยากรณ�น้ําท�า
การจัด ทํา คุณลักษณะทางกายภาพของลุ� ม น้ํา / 
รายงานรูปขวางตัดลําน้ํา (Cross Section) 

32. คู�มือ Aquarius Forecast 
33. คู�มือการจัดทําคุณลักษณะทางกายภาพของ
ลุ�มน้ํา 

           4.2.5 ประมวลสถิติข/อมูลจัดทํารายงานสถิติประจําปF 
ให/บริการและเผยแพร�ข/อมูลทางอุทกวิทยา 

- การจัดทํารายงานสถิติประจําปF / รายงาน Year book 
ประจําปF 

34. คู�มือการจัดทํารายสถิติประจําปF  (Year book) 
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    4.3 ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายตะกอนและคุณภาพน้ํา   
           4.3.1 ศึกษา ค/นคว/า วิเคราะห� วิจัย การกัดเซาะ การพัดพา 
การตกทับถมของตะกอน ในแหล�งน้ําธรรมชาติ อ�างเก็บน้ํา ระบบ
ชลประทาน และโครงการพัฒนาแหล�งน้ําต�างๆ 

- รายงานปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนและราย
ปFในลุ�มน้ําหลักของประเทศไทย 
- รายงานการศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยกับพื้นที่ลุ�มน้ําใน 25 ลุ�มน้ําหลัก
ของประเทศไทย 
- รายงานการประเมินตะกอนท/องน้ําของลําน้ําต�างๆ 
ของประเทศไทย 
 

35.คู� มือการจัด ทํารายงานปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายเดือนและรายปFในลุ�มน้ําหลักของ
ประเทศไทย 
36. คู�มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ�
ระหว�างปริมาณตะกอนแขวนลอยกับพื้นที่ลุ�มน้ํา
ใน 25 ลุ�มน้ําหลักของประเทศไทย 
37. คู�มือการจัดทํารายงานการประเมินตะกอน
ท/องน้ําในลําน้ําต�างๆ ของประเทศไทย 
 

           4.3.2 ศึกษาผลกระทบด/านคุณภาพน้ํา เพื่อหาแนวทาง
ป4องกันและเตือนภัย 

- รายงานการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส�งผล
กระทบต�อปริมาณความจุของอ�างเก็บน้ํา 

38. คู�มือการจัดทํารายงานการศึกษาปริมาณ 
การสะสมตะกอนที่ส�งผลกระทบต�อปริมาณความจุ
ของอ�างเก็บน้ํา 
 

           4.3.3 ให/คําปรึกษา ข/อเสนอแนะ เผยแพร�วิชาการ และให/
ความร�วมมือกับหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/อง เพื่อแก/ไขปzญหาต�างๆ ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุของตะกอน ซึ่งเปMนปzญหาหลักของแหล�งน้ํา
ธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหล�งน้ําต�างๆ 
 

- - 

           4.3.4 ศึกษา ค/นคว/า วิเคราะห� วิจัย คุณภาพน้ํา ในแหล�งน้ํา
ธรรมชาติ อ�างเก็บน้ํา ระบบชลประทาน และโครงการพัฒนาแหล�งน้ํา
ต�างๆ ตลอดจน ศึกษาผลกระทบด/านคุณภาพน้ํา เพื่อหาแนวทาง
ป4องกันและเตือนภัย 

- ข/อมูลคุณภาพน้ํา 
- รายงานคุณภาพน้ํารายวัน 
- รายงานคุณภาพน้ํารายสัปดาห� 
- รายงานคุณภาพน้ําตามแผน 
- รายงานคุณภาพน้ํารายเดือน 

39.คู�มือการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
40.คู�มือการจัดทําสอบเทียบเครื่องมือ 
41.คู�มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายวัน 
42. คู� มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ําราย
สัปดาห� 
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- รายงานคุณภาพน้ําประจําปFงบประมาณ 
- ฐานข/อมูลคุณภาพน้ําตามมาตรา 8 
- ฐานข/อมูลคุณภาพน้ําแม�น้ําสายหลัก 

43.คู�มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ําตามแผน 
44. คู�มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายเดือน 
45. คู�มือการจัดทํารายงานประจําปF 
46. คู�มือการใช/งานฐานข/อมูลคุณภาพน้ําตาม
มาตรา 8 
47. คู�มือการใช/งานฐานข/อมูลคุณภาพน้ําแม�น้ํา
สายหลัก 
 

           4.3.5 ให/คําปรึกษา ข/อเสนอแนะ เผยแพร�วิชาการ และให/
ความร�วมมือกับหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/อง เพื่อแก/ไขปzญหาต�างๆ ที่
เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุของคุณภาพน้ํา ซึ่งเปMนปzญหาของแหล�งน้ํา
ธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหล�งน้ําต�างๆ 
 

- - 

    4.4 ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา   
           4.4.1 งานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสํารวจทางอุทก
วิทยา เพื่อใช/ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ�เพื่อใช/ในภารกิจบริหารจัดการน้ํา 
 

 - คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสํารวจเพื่อใช/ในการ   
 จัดหาครุภัณฑ�ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทก 
 วิทยา และสํานักงานชลประทานต�างๆ 
 

48. คู� มื อการ กํ าหนดคุณลั กษณะเฉพาะ
เครื่องมือสํารวจ 

 

           4.4.2 งานควบคุมการติดตั้ง-ซ�อมเครื่องมือสํารวจทางอุทก
วิทยา ที่ใช/งานเพื่อการบริหารจัดการน้ํา 

- สถานีตรวจวัดทางอุทกวิทยา เพื่อใช/ตรวจวัดข/อมูล
บริหารจัดการน้ํา 

49.คู�มือการใช/งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 
50. คู�มือการติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-
อุทกวิทยา 
51. คู�มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 
52. คู�มือการจัดทําอุปกรณ�เพื่อใช/ประกอบการ
ติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา 
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           4.4.3 งานสอบเทียบเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา 
เพื่อให/ข/อมูลการตรวจวัดมีความถูกต/องแม�นยํา 

- เครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา ผ�านการสอบ
เทียบก�อนนําไปใช/งาน 

 

53. คู�มือการสอบเทียบเครื่องมือสํารวจอุตุ-
อุทกวิทยา 

5. ส4วนที่ 4 ส4วนประมวลวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา    
    5.1  ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายติดตามและพยากรณ�สถานการณ�น้ํา   
           5.1.1 วางแผนจัดทําโครงการ และจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการที่ต/องติดตั้งระบบการควบคุมระยะไกลแบบอัตโนมัติ 

- ระบบโทรมาตร เ พื่อการบริหารจัดการ น้ํ า ให/
ครอบคลุมพื้นที่ 25 ลุ�มน้ําทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่
ชลประทาน 
 
 

- 

           5.1 .2 กําหนดแผนงาน งบประมาณ และการบริหาร
งบประมาณ เพื่อใช/ในการศึกษาการวิจัย การติดตั้ง การใช/งาน การ
พัฒนา การปรับปรุงและบํารุงรักษา สาธารณูปโภค การควบคุมคุณภาพ
และปริมาณข/อมูลระบบโทรมาตร ระบบ SCADA ระบบฐานข/อมูลและ 
ระบบจําลองทางคณิตศาสตร� 
 
 

- งบประมาณเพื่อติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบโทร
มาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ําให/ครอบคลุมพื้นที่ 25 
ลุ�มน้ําทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน 
 

- 

           5.1.3 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห�ข/อมูลระบบโทรมาตร ระบบ 
SCADA แบบจําลองทางคณิตศาสตร� และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข/อง เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ�และมาตรฐานของระบบโทรมาตร ระบบ SCADA 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร� รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ� ฐานข/อมูล 
โปรแกรม ระบบย�อย การเชื่อมโยงข/อมูล คุณภาพและปริมาณข/อมูล 
หรือส�วนประกอบอื่นๆ 
 

- หลักเกณฑ�และมาตรฐานของระบบโทรมาตร ระบบ 
SCADA แบบจําลองทางคณิตศาสตร� รวมถึงเครื่องมือ
อุปกรณ�  ฐานข/อมูล โปรแกรม ระบบย�อย การ
เชื่อมโยงข/อมูล คุณภาพและปริมาณข/อมูล หรือ
ส�วนประกอบอื่นๆ 
 

54. คู�มือหลักเกณฑ�และมาตรฐานของระบบโทร
มาตร 
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           5.1.4 ศึกษา พัฒนา และออกแบบระบบฐานข/อมูล โปรแกรม 
ระบบย�อย การเชื่อมโยงข/อมูลคุณภาพและปริมาณข/อมูล หรือ
ส�วนประกอบอื่นๆ ที่ใช/ในระบบโทรมาตร ระบบ SCADA แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร� 

- ระบบที่เหมาะสม ทันสมัย และสามารถใช/งานได/
อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

55. คู�มือการใช/งานระบบโทราตรลุ�มน้ําต�างๆ 
และแบบจําลองทางคณิตศาสตร� 
 

           5.1.5 ศึกษา วิเคราะห�วิจัย พัฒนาการติดตั้ง การสอบเทียบ 
การใช/งาน การปรับปรุงและบํารุงรักษา การควบคุมคุณภาพ และ
ปริมาณข/อมูล ระบบโทรมาตร ระบบ SCADA ระบบฐานข/อมูลและ
ระบบแบบจําลองทางคณิตศาสตร� 

- ระบบมีความถูกต/องแม�นยําและเกิด ประสิทธิภาพ
การทํางานสูงสุด 
 

56. คู�มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรลุ�มน้ํา
ต�างๆ 
 

           5.1.6 ตรวจสอบความถูกต/องของการบันทึกข/อมูลจากระบบ
โทรมาตร ระบบ SCADA ระบบแบบจําลองทางคณิตศาสตร� และ
แหล�งข/อมูลอื่นๆ เพื่อจัดทํารายงานข/อมูลน้ําฝน น้ําท�า คุณภาพน้ํา ผล
การพยากรณ�/การคาดการณ� ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

- มีความถูกต/องสามารถใช/ในการบริหารจัดการน้ํา
อย�างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต/องการกับ
ผู/ใช/งาน 
 

57. คู�มือการจัดทํารายงานความถูกต/องของการ
บันทึกข/อมูลจากระบบโทรมาตร ระบบ SCADA 
 

           5.1.7 ควบคุม ดูแล คลังข/อมูลน้ํา ที่ได/จากเครื่องวัดระดับน้ํา 
น้ําฝน คุณภาพน้ํา แบบอัตโนมัติ หรือระบบโทรมาตร  
 

- เปMนศูนย�กลางข/อมูลน้ําของกรมชลประทาน 
 
 

58. คู�มือการใช/งานระบบฐานข/อมูลกลาง 
 

           5.1.8 ให/คําแนะนํา ถ�ายทอดความรู/เทคโนโลยี และประสาน
กับหน�วยงานที่เกี่ยวข/องกับงานด/านระบบโทรมาตร ระบบ SCADA 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร�  

- มีความรู/ความเข/าใจและสามารถปฏิบัติงานได/บรรลุ
ตามวัตถุประสงค�และมีประสิทธิภาพ 
 

59. คู�มือระบบโทรมาตร 
 

           5.1.9 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย  
 
 
 
 

- การดําเนินงานเปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด 
 

- 
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    5.2  ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายประมวลและวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา   
           5.2.1 ศึกษา วิเคราะห� ประมวลผลข/อมูลพื้นที่ที่เคยประสบ
ภัย หรือเปMนพื้นที่เสี่ยงภัยอันเกิดจากน้ํา อาคารชลประทานที่สําคัญการ
กําหนดพื้นที่เฝ4าระวัง เพื่อใช/เปMนเกณฑ�ในการเฝ4าติดตามสถานการณ�น้ํา
อย�างประสิทธิภาพ 

-รวบรวมข/อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
-ติดตาม และวิเคราะห� สภาพอากาศ สภาพน้ําฝน 
สภาพน้ําในอ�างเก็บน้ํา สภาพน้ําท�า การจัดสรรน้ํา 
คุณภาพน้ํา และการเตรียมความพร/อมและการ
ช�วยเหลือ ทั้งประเทศ 
 

60.คู�มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ�างเก็บน้ําขนาด
ใหญ�ทั้งประเทศ 
61.คู�มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ�างเก็บน้ําขนาด
กลางทั้งประเทศ 
62.คู�มือจัดทําแผนที่แสดงปริมาณน้ําฝนรายวัน
ทั้งประเทศ 
63.คู�มือจัดทํารายงานสรุปสถานการณ�ประจําวัน 

           5.2.2 ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห� ประมวลผล
ข/อมูลน้ําฝน น้ําท�า ปริมาณน้ําในอ�างเก็บน้ําขนาดใหญ� ขนาดกลาง 
ปริมาณน้ําผ�านอาคารชลประทานต�างๆ ที่จําเปMน โดยการประยุกต�ใช/
ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อให/การจัดระบบการจัดการฐานข/อมูลของกรม
ชลประทาน มีความถูกต/องตามหลักวิชาการ 

-รวบรวมข/อมูลปริมาณน้ําในอ�างฯเก็บน้ําขนาดใหญ� 
ทั้งประเทศ 
-รวบรวมข/อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
 

- 

           5.2.3 ประยุกต�ใช/ข/อมูลจากคลังข/อมูลน้ําของกรมชลประทาน 
เพื่อให/สามารถสืบค/นข/อมูลที่เกี่ยวข/องได/ครบถ/วน และใช/เปMนฐานข/อมูล
ช�วยในการติดตามสถานการณ�น้ํา และการใช/น้ําชลประทาน 
 
 

-รวบรวมข/อมูลปริมาณน้ําในอ�างฯเก็บน้ําขนาดใหญ� 
ทั้งประเทศ 
-รวบรวมข/อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
 

- 

           5.2.4 ประมวลผลข/อมูลจากแบบจําลองคณิตศาสตร� สําหรับ
การพยากรณ�น้ํา การคาดการณ�แนวโน/มสถานการณ�น้ํา เพื่อจัดทํา
รายงานสรุปสถานการณ�น้ําที่มีความถูกต/องทันสมัย สําหรับผู/บริหารใช/
เปMนข/อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะวิกฤติ และหน�วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข/อง ให/มีความถูกต/อง 
รวดเร็ว ทันต�อสถานการณ� 

-รวบรวมข/อมูลปริมาณน้ําในอ�างฯเก็บน้ําขนาดใหญ� 
ทั้งประเทศ 
-รวบรวมข/อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
 
 

- 



-๑๑- 
 

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

           5.2.5 ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห�ข/อมูลที่เกี่ยวข/องกับการ
แก/ไขปzญหาน้ําแล/ง น้ําท�วม คุณภาพน้ํา รวมทั้งการสูบน้ําช�วยเหลือ
เกษตรกร เพื่อใช/เปMนข/อมูลในการบริหารจัดการน้ําที่มีความถูกต/อง 
รวดเร็ว ทันต�อสถานการณ� 
 
 

- - 

           5.2.6 ตรวจสอบ ประมวลผลข/อ มูล น้ําฝน น้ําท� า  น้ํ า
ชลประทาน ปริมาณน้ําในอ�างเก็บน้ํา สถานการณ�น้ําแล/ง น้ําท�วม 
คุณภาพน้ํา จากระบบโทรมาตร จากหน�วยงานภายใน หน�วยงาน
ภายนอก และสื่อต�างๆ เพื่อสรุปเปMนรายงานสถานการณ�น้ําเปMนรายวัน 
รายสัปดาห� รายเดือน รายฤดูกาล แจ/งผู/เกี่ยวข/องทราบ และเผยแพร�สู�
สาธารณชน 
 
 

-รวบรวมข/อมูลปริมาณน้ําในอ�างฯเก็บน้ําขนาดใหญ� 
ทั้งประเทศ 
-รวบรวมข/อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
 

- 

           5.2.7 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด 
 
 

-รวบรวมข/อมูลปริมาณน้ําในอ�างฯเก็บน้ําขนาดใหญ� 
ทั้งประเทศ 
-รวบรวมข/อมูลปริมาณน้ําฝนรายอําเภอจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ทั้งประเทศ 
-ติดตาม และวิเคราะห� สภาพอากาศ สภาพน้ําฝน 
สภาพน้ําในอ�างเก็บน้ํา สภาพน้ําท�า การจัดสรรน้ํา 
คุณภาพน้ํา และการเตรียมความพร/อมและการ
ช�วยเหลือ ทั้งประเทศ 
 
 

- 



-๑๒- 
 

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

6. ส4วนที่ 5 ส4วนปรับปรุงบํารุงรักษา    
    6.1  ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายปรับปรุงโครงการชลประทาน   
           6.1.1 ศึกษา วิเคราะห� ตรวจสอบ กลั่นกรอง วางแผน               
และจัดลําดับความสําคัญของรายการงาน เพื่อจัดทําหลักเกณฑ�และ
มาตรฐานในการจัดทําแผนงานปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการชลประทาน
และระบบกระจายน้ําในไร�นา ให/มีความถูกต/องตามหลักวิศวกรรม 
สามารถนําไปใช/ในการจัดทําแผนงานปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการ
ชลประทาน และระบบกระจายน้ําในไร�นา ให/เปMนรูปแบบเดียวกัน 

- หลักเกณฑ�และมาตรฐานในการจัด ทําแผนงาน
ปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการชลประทานและระบบ
กระจายน้ําในไร�นา 

64. คู�มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)การขอ
ตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณด/าน
ปรับปรุงบํารุงรักษา 
65. คู�มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)การ
พิจารณาแผนงานปรับปรุงโครงการชลประทาน 

           6.1.2  ศึกษา วิเคราะห� ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดทําแผนงาน
และงบประมาณรายจ�ายประจําปF และจัดทําเอกสารประกอบคําชี้แจง
งบประมาณ งานปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบ
กระจายน้ําในไร�นา เพื่อให/มีความถูกต/องตามหลักวิศวกรรม มีความ
เหมาะสม มีรูปแบบข/อมูลครบถ/วนถูกต/องตามมาตรฐานที่กําหนด แล/ว
เสร็จตามกําหนดเวลา และใช/ เปMนแผนงานงบประมาณปรับปรุง
บํารุงรักษาของกรมชลประทาน 
 

-แผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปF พร/อม
เอกสารประกอบคําชี้แจงงบประมาณ งานปรับปรุง
บํารุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ํา
ในไร�นา 

อยู�ในคู�มือข/อ 2 
66. คู�มือการจัดทําแผนงานและประมาณการ
เพื่อเสนอของบประมาณของสํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา  
 

            6.1.3  ศึกษา วิเคราะห� ตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดทํา
แผนงานและงบประมาณรายจ�ายล�วงหน/าระยะปานกลาง (MTEF) งาน
เตรียมความพร/อม งานปรับปรุงโครงการชลประทาน และระบบ
กระจายน้ําในไร�นา ให/สอดคล/องกับยุทธศาสตร�กรม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล และมีความ
พร/อมในการนําไปสู�การปฏิบัติ 
 
 

-แผนงานและงบประมาณรายจ�ายล�วงหน/าระยะปาน
กลาง(MTEF) งานเตรียมความพร/อม งานปรับปรุง
โครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ําในไร�นา 

อยู�ในคู�มือข/อ 2 



-๑๓- 
 

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

           6.1.4 ศึกษา วิเคราะห� ตรวจสอบ กลั่นกรอง และขออนุมติ
จัดสรร ปรับ โอน เปลี่ยนแปลงแผนงานและงบประมาณรายจ�าย
ประจําปF งานปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการชลประทาน และระบบ
กระจายน้ําในไร�นา ให/ถูกต/อง รวดเร็ว ทันเวลา เปMนไปตามกฎหมาย
และระเบียบวิธีการด/านงบประมาณเพื่อให/การบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน�สูงสุด 

-การจัดสรร ปรับ โอน เปลี่ยนแปลงแผนงานและ
งบประมาณรายจ�ายประจําปF งานปรับปรุงบํารุงรักษา
โครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ําในไร�นา 

อยู�ในคู�มือข/อ 1 

           6.1.5 ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม และจัดเก็บข/อมูล เพื่อ
จัดทําฐานข/อมูลและสถิติการปรับปรุงบํารุงรักษา ให/มีความถูกต/อง
ครบถ/วน สามารถนําไปใช/ในการวางแผนงานปรับปรุงบํารุงรักษา
โครงการชลประทาน และระบบกระจายน้ําในไร�นา และใช/ในการ
บริหารงบประมาณให/เปMนไปตามเป4าหมาย 

- รายงานข/อมูลและสถิติการปรับปรุงบํารุงรักษา 67. คู�มือการจัดเก็บข/อมูลและสถิติการปรับปรุง
บํารุงรักษา 
 

           6 .1.6 ศึกษา ค/นคว/ า  วิจั ย  ปรับปรุ ง  และประยุกต� ใช/
เทคโนโลยีสมัยใหม�  เ พื่อพัฒนารูปแบบการปรับปรุ ง โครงการ
ชลประทาน ให/มีประสิทธิภาพ ถูกต/องเปMนไปตามหลักวิศวกรรม และ
นําไปประยุกต�ใช/ได/อย�างเหมาะสม สอดคล/องกับสภาพของอาคารหรือ
สถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงการ 
 

- รายงานรูปแบบการปรับปรุงโครงการชลประทาน 68. คู�มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) การ
พัฒนารูปแบบการปรับปรุงโครงการชลประทาน 

           6.1.7 ศึกษา ค/นคว/า ตรวจสอบ กลั่นกรอง และวิเคราะห�
รูปแบบการปรับปรุงโครงการชลประทาน เพื่อจัดทําคู�มือ และเอกสาร
ทางวิชาการงานปรับปรุงโครงการชลประทาน เพื่อใช/เปMนแนวทางใน
การดําเนินงานของโครงการได/อย�างถูกต/องตามหลักวิศวกรรม และ
นําไปประยุกต�ใช/ได/อย�างเหมาะสม ทําให/อาคารชลประทานอยู�ในสภาพ
พร/อมใช/งานได/อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

-รายงานเอกสารทางวิชาการงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 
 

อยู�ในคู�มือข/อ 5 



-๑๔- 
 

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

           6.1.8 ศึกษา วิเคราะห� ติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรอง เพื่อ
จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการปรับปรุงโครงการชลประทาน 
ทางด/านวิชาการและงบประมาณ เพื่อให/การดําเนินงานบรรลุตาม
เป4าหมายหรือวัตถุประสงค� รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก/ไขหรือปรับปรุง
ให/มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- รายงานการติดตามประเมินผลการปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน ทางด/านวิชาการและงบประมาณ 

6๙.คู�มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) การ
ติดตามประ เ มินผลการปรั บปรุ ง โครงการ
ชลประทาน 

           6.1.9 ให/คําแนะนํา ข/อเสนอแนะทางด/านวิศวกรรม และ
ถ�ายทอดองค�ความรู/ในการปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับงานปรับปรุง
โครงการชลประทาน เพื่อให/บุคลากรภายในกรมชลประทาน หน�วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท/องถิ่น บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ได/รับ
ความรู/ ความเข/าใจทางวิชาการอย�างชัดเจนและถูกต/อง 

- ระบบการให/ คําแนะนํา ข/อเสนอแนะทางด/าน
วิศวกรรม และถ�ายทอดองค�ความรู/ในการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการเกี่ยวกับงานปรับปรุงโครงการชลประทาน 

- 

           6.1.10 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด 

- - 

   6.2  ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายบํารุงรักษาหัวงาน   
           6.2.1 ศึกษา ค/นคว/า ข/อมูลและองค�ความรู/ด/านบํารุงรักษาหัว
งาน วิเคราะห� และวิจัย เพื่อหาวิธีการ/เทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับ
พัฒนางานบํารุงรักษาหัวงานให/เปMนไปตามหลักวิชาการ และสามารถ
นําไปประยุกต�ใช/ได/อย�างเหมาะสม สอดคล/องกับสภาพของหัวงานหรือ
สถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงการ 

- เกณฑ�การพิจารณางานซ�อมแซมและบํารุงรักษา
อาคารชลประทานหัวงาน 
 

๗๐. คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณางานซ�อมแซมและบํารุงรักษาอาคารหัว
งานโครงการชลประทาน ประเภทฝายและประตู
ระบายน้ํา 

           6.2.2 ศึกษา ค/นคว/า ข/อมูลทั่วไป สภาพปzญหาอุปสรรคของหัว
งานโครงการ และวิเคราะห� เพื่อจัดทํามาตรฐาน คู�มือ และเอกสารทาง
วิชาการบํารุงรักษาหัวงาน สําหรับใช/เปMนแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการ ได/อย�างถูกต/องตามหลักวิชาการและมีสภาพพร/อมใช/งานในการ
บริหารจัดการน้ําได/อย�างมีประสิทธิภาพ 

- คู�มือ/แนวทางการตรวจสภาพและการซ�อมแซม
บํารุงรักษาอาคารหัวงานโครงการชลประทาน 
 

อยู�ในคู�มือข/อ 1 



-๑๕- 
 

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

         6.2.3 รวบรวมข/อมูล ศึกษา วิเคราะห� ติดตาม และประเมินผลการ
บํารุงรักษาหัวงานทางด/านวิศวกรรมและงบประมาณของโครงการ เพื่อให/
การดําเนินงานบรรลุตามเป4าหมาย หรือวัตถุประสงค�ของโครงการ รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางแก/ไขหรือปรับปรุงให/มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

- รายงานการติดตามประเมินผลการบํารุงรักษาอาคาร
หัวงานโครงการชลประทาน 

๗๑. คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารหัวงานโครงการ
ชลประทาน ทางด/านวิศวกรรม 

         6.2.4 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห� และจัดเก็บข/อมูล เพื่อจัดทํา
ฐานข/อมูลและสถิติการบํารุงรักษาหัวงาน ให/มีความถูกต/องตามหลัก
วิชาการสามารถนําไปใช/ในการดําเนินงานของโครงการและหน�วยงานอื่นได/
อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

- ระบบฐานข/อมูลอาคารชลประทาน ๗๒. คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
จัด ทําฐานข/อมูลระบบชลประทานเ พื่อการ
ปรับปรุงบํารุงรักษา 

         6.2.5 ศึกษา วิเคราะห�หลักเกณฑ� มาตรฐานงานด/านวิศวกรรม 
และข/อบังคับกฎหมาย ระเบียบถ�ายโอน เพื่อกําหนดขอบเขต ขั้นตอน 
แนวทาง วิธีการปฏิบัติการถ�ายโอนภารกิจของกรมชลประทานให/แก�
องค�กรปกครองส�วนท/องถิ่น เพื่อให/การปฏิบัติงานเปMนไปอย�างถูกต/องตาม
หลักวิชาการและข/อบังคับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข/อง 
 

- ขอบเขต ขั้นตอน แนวทาง วิธีการปฏิบัติการถ�ายโอน
ภารกิจของกรมชลประทานให/แก�องค�กรปกครองส�วน
ท/องถิ่น 

๗๓. คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ถ�ายโอนภารกิจให/แก�องค�กรปกครองส�วนท/องถิ่น 

         6.2.6 รวบรวมจัดทําฐานข/อมูล ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การถ�ายโอนภารกิจให/แก�องค�ปกครองส�วนท/องถิ่นเสนอผู/บริหารกรมและ
หน�วยงานอื่น เพื่อให/การดําเนินงานเปMนไปตามแผนงานและข/อบังคับ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข/อง 
 

- รายงานภารกิจที่ถ�ายโอนให/แก�องค�กรปกครองส�วน
ท/องถิ่น 

อยู�ในคู�มือข/อ ๖.๒.4 



-๑๖- 
 

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

         6.2.7 ศึกษา วิเคราะห�ข/อมูลของโครงการในเชิงหลักสถิติและ
หลักเกณฑ�ทางวิศวกรรม เพื่อกําหนดเปMนเกณฑ�พิจารณาและจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการที่จะเสนอขอตั้งฝ�ายส�งน้ําและบํารุงรักษาและ
โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาเพิ่มใหม�และโครงการขยาย เพื่อให/การ
ปฏิบัติงานเปMนไปตามหลักเกณฑ�และข/อกําหนดเดียวกัน 

- เกณฑ� การ พิจารณาขอกําหนดฝ� ายส� ง น้ํ าและ
บํารุงรักษาและโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษา (เพิ่มใหม�) 

๗๔. คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ขอกําหนดโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษา และ
ฝ�ายส�งน้ําและบํารุงรักษา (เพิ่มใหม�) 

         6.2.8 ให/คําแนะนํา ข/อเสนอแนะทางด/านวิศวกรรม และถ�ายทอด
ความรู/ทางวิชาการเกี่ยวกับงานบํารุงรักษาหัวงาน การถ�ายโอนภารกิจ
ให/แก�องค�กรปกครองส�วนท/องถิ่น เพื่อให/บุคลากรภายในกรมชลประทาน 
หน�วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท/องถิ่น บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป 
ได/รับความรู/ ความเข/าใจทางวิชาการอย�างชัดเจนและถูกต/อง 

- ระบบการให/คําแนะนํา ข/อเสนอแนะ และถ�ายทอด
องค�ความรู/ทางวิชาการเกี่ยวกับงานบํารุงรักษาหัวงาน 
และการถ�ายโอนภารกิจให/แก�องค�กรปกครองส�วนท/องถิ่น 

- 

        6.2.9 ปฏิบั ติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงานเปMนไป
ตามเป4าหมายที่กําหนด 

- - 

    6.3  ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายบํารุงรักษาระบบชลประทาน   
           6.3.1 ศึกษา ค/นคว/า ข/อมูลและองค�ความรู/ที่เกี่ยวข/องด/าน
บํารุงรักษาระบบชลประทาน วิเคราะห� และวิจัย เพื่อหารูปแบบ 
วิธีการ/เทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับพัฒนาและปรับปรุงงงาน
บํารุงรักษาระบบชลประทาน 

- รายงานการบํารุงรักษาระบบชลประทาน 
 

๗๕. คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
บํารุงรักษาระบบส�งน้ําคลองชลประทาน ของ
โครงการส�ง น้ํ าและบํารุ งรักษาพลายชุมพล 
จังหวัดพิษณุโลก  
76.คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
บํารุงรักษาระบบส�งน้ําคลองชลประทาน ของ
โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาท�าโบสถ� จังหวัด
สุพรรณบุรี 



-๑๗- 
 

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

           6.3.2 ศึกษา ค/นคว/า ข/อมูลทั่วไป สภาพปzญหาอุปสรรคของ
ระบบชลประทาน และวิเคราะห� เพื่อจัดทํามาตรฐาน คู�มือ และเอกสาร
ทางวิชาการบํารุงรักษาระบบชลประทาน สําหรับใช/เปMนแนวทาง
ดําเนินงานของโครงการได/อย�างถูกต/องตามหลักวิชาการและนําไป
ประยุกต�ใช/ได/อย�างเหมาะสม 

- รายงานการตรวจสภาพคลองชลประทาน 
- ร าย งานการซ� อมแซมและ บํารุ ง รั กษาคลอง
ชลประทาน   
 

อยู�ในคู�มือข/อ ๖.๓.1 

         6.3.3 ศึกษา วิเคราะห� ติดตาม และประเมินผลการบํารุงรักษา
ระบบชลประทานทางด/านวิชาการ/งบประมาณของโครงการ เพื่อให/
การดําเนินงานบรรลุตามเป4าหมาย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางที่เปMน
ประโยชน�ในการปรับปรุงให/มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- รายงานการติดตามประเมินผลการบํารุงรักษาคลอง
ชลประทาน 

๗7. คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ประเมินอาคารชลประทานพร/อมใช/งาน (ระบบ
คลองชลประทาน) 

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

- แนวทางการดําเนินงานด/านงานบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน 

อยู�ในคู�มือข/อ ๖.๓.2 

         6.3.5 ศึกษา วิเคราะห� และจัดเก็บข�อมูล เพื่อจัดทําฐานข�อมูล
และสถิติการบํารุงรักษาระบบชลประทาน ให�ถูกต�องตามหลักวิชาการ
และประยุกต�ใช�ได�อย�างเหมาะสม สามารถนําไปใช�เป9นแนวทางในการ
ดําเนินงานของโครงการ 

- ข/อมูลการบํารุงรักษาระบบชลประทาน อยู�ในคู�มือข/อ ๖.๓.2 

         6.3.6 ศึกษา วิเคราะห� ประเมินสภาพอาคารชลประทานให�
ถูกต�องตามหลักวิชาการและประยุกต�ใช�ได�อย�างเหมาะสม เพื่อเป9น
แนวทางปรับปรุงแก�ไขให�อาคารมีสภาพพร�อมใช�งานในการบริหาร
จัดการน้ําได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

- ผลการประเมินสภาพอาคารชลประทาน อยู�ในคู�มือข/อ ๖.๓.2 



-๑๘- 
 

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

         6.3.7 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข�องหรือได�รับมอบหมาย เพื่อให�ดําเนินงานเป9นไป
ตามเปDาหมายที่กําหนด 
 

- - 

   6.4  ฝ$ายที่ 4 ฝ$ายการใช�พื้นที่ด�านชลประทาน   
          6.4.1 ศึกษา ค/นคว/า วิเคราะห� หลักเกณฑ�มาตรฐานงานทางด/าน
วิศวกรรม กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข/องในการขออนุญาตใช/น้ําจาก
ทางน้ําชลประทาน  การระบายน้ําทิ้งลงสู�ทางน้ําชลประทาน การปลูก
สิ่งก�อสร/างต�างๆ การขอใช/ประโยชน�ในที่    ราชพัสดุที่อยู�ในความ
ครอบครองของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรม
ชลประทานใช/ประโยชน� การจัดหาประโยชน� (การจัดให/เช�า) ในที่ราชพัสดุ
ในความครอบครองของกรมชลประทานและการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูก
สร/างในที่ราชพัสดุ เพื่อจัดทํา/ปรับปรุงการพิจารณากระบวนงาน/ขั้นตอน/
คู�มือการปฏิบัติงานในการขออนุญาตต�าง ๆ สําหรับใช/ในการปฏิบัติงาน ได/
อย�างถูกต/องตามหลักเกณฑ� มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข/อบังคับ และเปMน
แนวทางเดียวกัน 

- กระบวนงาน/ขั้นตอน/คู�มือการปฏิบัติงานในการขอ
อนุญาตต�าง ๆ สําหรับใช/ในการปฏิบัติงาน  

78. คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ขอใช/ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่
กรมชลประทานใช/ประโยชน� 
79. คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
จัดหาประโยชน� (การจัดให/เช�า) ที่ราชพัสดุ 
80. คู�มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร/างในที่ราชพัสดุ 

            6.4.2 ตรวจสอบ ประเมินผลข/อมูลและเอกสารสัญญาต�าง ๆ ใน
การพิจารณาการขออนุญาตใช/น้ําจากทางน้ําชลประทาน การระบายน้ําทิ้ง
ลงสู�ทางน้ําชลประทาน การปลูกสิ่งก�อสร/างต�าง ๆ การขอใช/ประโยชน�ในที่
ราชพัสดุที่อยู�ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน และที่ดินของ
รัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช/ประโยชน� การจัดหาประโยชน� (การจัด

- ข/อมูลและเอกสารสัญญาในการพิจารณาอนุญาต
ได/รับการตรวจแก/ให/ถูกต/องและเปMนไปตามหลักเกณฑ� 
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข/อบังคับที่กําหนด 

อยู�ในคู�มือที่ ๑  ๒ และ 3 
81. คู�มือการตรวจหนังสืออนุญาตและหนังสือต�อ
อายุการอนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินของ
รัฐประเภทอื่น 



-๑๙- 
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ให/เช�า) ในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและการรื้อ
ถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร/างในที่ราชพัสดุ ของสํานักงานชลประทาน สํานัก
พัฒนาแหล�งน้ําขนาดใหญ� และกองพัฒนาแหล�งน้ําขนาดกลาง เพื่อให/
ถูกต/องและเปMนไปตามหลักเกณฑ� มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข/อบังคับที่
กําหนด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก/ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานและ
การจัดทําเอกสารสัญญาต�าง ๆ ให/ถูกต/อง 
            6.4.3 ศึกษา วิเคราะห�ข/อมูลการขออนุญาตใช/น้ําจากทางน้ํา
ชลประทาน การระบายน้ําทิ้งลงสู�ทางน้ําชลประทาน การปลูกสิ่งก�อสร/าง
ต�าง ๆ การขอใช/ประโยชน�ในที่ราชพัสดุที่อยู�ในความครอบครองดูแลของ
กรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช/
ประโยชน� การจัดหาประโยชน� (การจัดให/เช�า) ในที่ราชพัสดุในความ
ครอบครองของกรมชลประทานและการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร/างในที่
ราชพัสดุ เพื่อใช/ในการวางแผนการใช/พื้นที่ด/านชลประทาน พร/อมทั้งจัดทํา
รายงานผลเพื่อติดตามการใช/พื้นที่ด/านชลประทานให/เกิดประโยชน�สูงสุด 

- รายงานผลการขออนุญาตใช/และการจัดหาประโยชน�
(การจัดให/เช�า) พื้นที่ด/านชลประทาน 
- รายงานผลการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร/างในที่ 
ราชพัสดุ 

- 

            6.4.4 ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทําฐานข/อมูลการขอ
อนุญาตใช/ น้ําจากทางน้ําชลประทาน การระบายน้ําทิ้งลงสู�ทางน้ํา
ชลประทาน การปลูกสิ่งก�อสร/างต�าง ๆ การขอใช/ประโยชน�ในที่ราชพัสดุที่
อยู�ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภท
อื่นที่กรมชลประทานใช/ประโยชน� การจัดหาประโยชน� (การจัดให/เช�า) ในที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและการรื้อถอนอาคาร/สิ่ง
ปลูกสร/างในที่ราชพัสดุ เพื่อใช/ในการสืบค/นและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การใช/พื้นที่ด/านชลประทานให/เปMนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

- ฐานข/อมูลการขออนุญาตใช/และการจัดหาประโยชน�
(การจัดให/เช�า) พื้นที่ด/านชลประทาน (Microsoft 
Access) 
 

- 



-๒๐- 
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            6.4.5 ให/คําแนะนํา ข/อเสนอแนะทางด/านวิศวกรรม และ
ถ�ายทอดความรู/ทางวิชาการ/กระบวนงาน/ขั้นตอน/คู�มือการปฏิบัติงานใน
การขออนุญาตใช/น้ําจากทางน้ําชลประทาน การระบายน้ําทิ้งลงสู�ทางน้ํา
ชลประทาน การปลูกสิ่งก�อสร/างต�าง ๆ การขอใช/ประโยชน�ในที่ราชพัสดุที่
อยู�ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน และที่ดินของรัฐประเภท
อื่นที่กรมชลประทานใช/ประโยชน� การจัดหาประโยชน� (การจัดให/เช�า) ในที่
ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและการรื้อถอนอาคาร/สิ่ง
ปลูกสร/างในที่ราชพัสดุ เพื่อให/บุคคลภายในกรมชลประทาน หน�วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท/องถิ่น บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป ได/รับ
ความรู/ ความเข/าใจทางวิชาการและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย�างชัดเจนและ
ถูกต/อง 
 

- ความรู/ คําแนะนํา หรือข/อเสนอแนะ จากการถ�ายทอด
ความรู/ ในรูปของ เล�มคู�มือการปฏิบัติงาน  ความรู/และ
ไฟล�เอกสารจากเว็บไซต� เปMนต/น 

อยู�ในคู�มือที่ ๑  ๒ และ 3 

            6.4.6 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือการดําเนินงานเปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด 
 

- - 

7. ส�วนที่ 6 ส�วนความปลอดภัยเขื่อน    
    7.1  ฝ�ายที่ 1 ฝ�ายวิศวกรรม   
           7.1.1 รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บข/อมูลด/านวิศวกรรม
เขื่อนและอาคารประกอบ ที่ก�อสร/างแล/วเสร็จ เพื่อใช/ในการสืบค/นและ
การรายงานสถิติของเขื่อนต�างๆ 

- ฐานข/อมูลเขื่อนของกรมชลประทาน - 

           7.1.2 ศึกษา วิเคราะห� จัดทํา พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข/อมูลด/านวิศวกรรมเขื่อนและอาคารประกอบ ให/เปMนรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน มีความเหมาะสม สอดคล/องกับเทคโนโลยีปzจจุบัน 
 

- ฐานข/อมูลเขื่อนของกรมชลประทาน - 



-๒๑- 
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           7.1.3 ศึกษา วิ เคราะห�  ความเสี่ยง เ พื่อประเมินความ
ปลอดภัยเขื่อน ในการดูแลบํารุงรักษาเขื่อนและอาคารประกอบ  

- การจัดลํา ดับความเสี่ยงสําหรับเ ขื่อนของกรม
ชลประทาน 

82. คู�มือการจัดลําดับความเสี่ยงสําหรับเขื่อน
ของกรมชลประทาน 

           7.1.4 ศึกษา วิเคราะห� หลักเกณฑ� การเลือกเขื่อนที่อยู�ใน
พื้นที่ที่อาจได/ผลกระทบต�อเหตุการณ�แผ�นดินไหว หรือพื้นที่ชุมชนด/าน
ท/ายเขื่อนเปMนจํานวนมาก และข/อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข/อง เพื่อจัดทําแผน
เตรียมความพร/อม (EPP) และแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) ของ
เขื่อนในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน รวมทั้งจัดทําคําขอ
งบประมาณสําหรับการจัดทําแผนดังกล�าว 

- การจัดลํา ดับความเสี่ยงสําหรับเ ขื่อนของกรม
ชลประทาน 

ใช/ร�วมกับข/อ 7.1.3 

           7.1.5 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� วางแผน และจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อจัดทําเกณฑ�ในการคัดเลือกโครงการเพื่อซ�อมแซม 
ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ ให/มีความถูกต/องตามหลักวิศวกรรม 

- การจัดลํา ดับความเสี่ยงสําหรับเ ขื่อนของกรม
ชลประทาน 

ใช/ร�วมกับข/อ 7.1.3 

           7.1.6 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� เพื่อจัดทําแผนงานและ
งบประมาณรายจ�ายประจําปF และจัดทําเอกสารประกอบคําชี้แจง
งบประมาณ  งานซ�อมแซม ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ ให/มี
ความถูกต/องตามหลักวิศวกรรม 
 

- แผนงานงบประมาณรายจ�ายประจําปF และเอกสาร
ประกอบคําชี้แจงงบประมาณ  งานซ�อมแซม ปรับปรุง
เขื่อนและอาคารประกอบ 

๘3. คู�มือการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจ�าย
ปร ะจํ า ปF  แ ล ะ เอกสา รปร ะกอบ คํ าชี้ แ จ ง
งบประมาณ  งานซ�อมแซม ปรับปรุงเขื่อนและ
อาคารประกอบ 

          7.1.7 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� เพื่อจัดทําแผนงานและ
งบประมาณรายจ�ายล�วงหน/าระยะปานกลาง (MTEF) งานเตรียมความ
พร/อม งานซ�อมแซม ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ ให/มีความ
สอดคล/องกับยุทธศาสตร�ของกรม และมีความพร/อมในการนําไปสู�การ
ปฏิบัติ 

- แผนงานและงบประมาณรายจ�ายล�วงหน/าระยะปาน
กลาง (MTEF) งานเตรียมความพร/อม งานซ�อมแซม 
ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ 

- 

           7 .1.8 ศึกษา วิ เ คราะห�  จั ด ทําการ คัด เลื อกโครงการ
ชลประทานที่มีความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนการศึกษาเตรียมความพร/อม
และแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนที่มีความเสี่ยง 

- การจัดลํา ดับความเสี่ยงสําหรับเ ขื่อนของกรม
ชลประทาน 

ใช/ร�วมกับข/อ 7.1.3 



-๒๒- 
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           7.1.9 ศึกษา ตรวจสภาพ วิเคราะห� และประเมินความมั่นคง
ปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ เพื่อจัดทํารายงานศึกษา
วิเคราะห�สภาพเขื่อน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก/ไข เพื่อให/การ
ซ�อมแซม ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

- รายงานศึกษาวิเคราะห�สภาพเขื่อน - 

           7.1.10 ให/คําแนะนํา ข/อเสนอแนะทางวิชาการ และถ�ายทอด
องค�ความรู/ในด/านวิศวกรรมความปลอดภัยเขื่อน ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให/บุคลากรภายในกรมชลประทาน หน�วยงานภาครัฐ และหน�วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข/องและประชาชน ได/รับความรู/ ความเข/าใจทางวิชาการ
อย�างชัดเจนและถูกต/อง 
 

- การจัดฝ�กอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเขื่อน 
ข/อแนะนํา การบํารุงรักษาเขื่อนและอาคารประกอบ 

84.คู�มือบํารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ 

           7.1.11 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/อง หรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด  
 
 

- การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอื่นที่
เกี่ยวข/องmnm  

- 

   7.2   ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายวิเคราะห�และติดตามพฤติกรรมเขื่อน   
           7.2.1 รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บข/อมูลพฤติกรรมเขื่อน 
เพื่อใช/เปMนสถิติในการสืบค/นและการรายงานของเขื่อนต�างๆ 
 

- ฐานข/อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนและผลการ
ตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

85. คู�มือเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

           7.2.2 ศึกษา วิเคราะห� จัดทํา พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข/อมูลพฤติกรรมเขื่อนให/เปMนรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน มีความ
เหมาะสม สอดคล/องกับเทคโนโลยีในปzจจุบัน 
 

- ฐานข/อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนและผลการ
ตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

ใช/ร�วมกับข/อ 7.2.1 



-๒๓- 
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           7.2.3 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� วางแผน และจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อจัดทําเกณฑ�ในการคัดเลือกโครงการเพื่อซ�อมแซม 
ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือหรืออุปกรณ�ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนให/มี
ความถูกต/องตามหลักวิศวกรรม 
 

- เกณฑ�ในการคัดเลือกโครงการเพื่อซ�อมแซม ปรับปรุง
และพัฒนา เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

86. คู�มือการการคัดเลือกโครงการเพื่อซ�อมแซม 
ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

           7.2.4 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� เพื่อจัดทําแผนงานและ
งบประมาณรายจ�ายประจําปF และจัดทําเอกสารประกอบคําชี้แจง
งบประมาณ ซ�อมแซม ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ�ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อนให/มีความถูกต/องตามหลักวิศวกรรม 
 

- แผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปF และ
เอกสารประกอบคําชี้แจงงบประมาณ ซ�อมแซม 
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

ใช/ร�วมกับข/อ 7.2.3 

           7.2.5 ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห� เพื่อจัดทําแผนงานและ
งบประมาณรายจ�ายล�วงหน/าระยะปานกลาง (MTEF) งานเตรียมความ
พร/อม ซ�อมแซม ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ�ตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อนให/สอดคล/องกับยุทธศาสตร�ของกรม และมีความพร/อม
ในการนําไปสู�การปฏิบัติ 
 

- แผนงานและงบประมาณรายจ�ายล�วงหน/าระยะปาน
กลาง (MTEF) งานเตรียมความพร/อม ซ�อมแซม 
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

ใช/ร�วมกับข/อ 7.2.3 

           7.2.6 ศึกษา ตรวจสอบ จัด ทํามาตรฐานกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ อุปกรณ�ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เพื่อใช/ใน
การจัดหาและติดตั้งที่เปMนมาตรฐานเดียวกัน 
 

- มาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของ
เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

- 

           7.2.7 ศึกษา ตรวจสอบ ควบคุม จัดทําข/อกําหนดเงื่อนไข 
คุณลักษณะเฉพาะทางด/านวิศวกรรมในการจัดซื้อ จัดจ/าง ติดตั้ง 
อุปกรณ�ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน (TOR) พร/อมทั้งประเมินราคางานเพื่อ
ใช/ในการจัดซื้อ จัดจ/าง และประกวดราคา 

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

- 
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           7.2.8 ศึกษา ตรวจสภาพ วิเคราะห� และประเมินความมั่นคง
ปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ เพื่อจัดทํารายงานการศึกษา
วิเคราะห�ข/อมูลพฤติกรรมเขื่อน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก/ไข
เพื่อให/การซ�อมแซม ปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

- รายงานการตรวจสอบและวิเคราะห�ความปลอดภัย
เขื่อนด/วยเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 

87.คู� มือการวิเคราะห�ข/อมูลผลการตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน ด/วยเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
เบื้องต/น 

           7.2.9 ให/คําแนะนํา ข/อเสนอแนะทางวิชาการ และถ�ายทอด
องค�ความรู/ในด/านการใช/เครื่องมืออุปกรณ�ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนใน
การปฏิบัติงานเพื่อให/บุคลากรภายในกรมชลประทาน หน�วยงานภาครัฐ 
และหน�วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข/องและประชาชน ได/รับความรู/ ความเข/าใจ
ทางวิชาการอย�างชัดเจนและถูกต/อง 

- การฝ�กอบรม หลักสูตรการจัดการด/านความ
ปลอดภัยเขื่อนเบื้องต/น และหลักสูตรการวิเคราะห�
ข/อมูลผลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปลผล 

ใช/ร�วมกับข/อ 7.2.1 และ 7.2.8 

           7.2.10 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด 

- การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอื่นที่
เกี่ยวข/อง 

- 

8. ส4วนที่ 7 ส4วนการใช�น้ําชลประทาน    
    8.1  ฝ$ายที่ 1 ฝ$ายวิจัยการใช�น้ําชลประทาน   
           8.1.1 ดําเนินการวางแผน ศึกษา วิเคราะห� วิจัยการใช/น้ําของ
พืชระบบการทําฟาร�ม และเกษตรอินทรีย� ในด/านปริมาณความต/องการ
ใช/น้ําของพืช ค�าสัมประสิทธิ์พืช และประมาณการใช/น้ํา ของพืชอ/างอิง 
ช�วงเวลาการให/น้ําแก�พืช การให/น้ําที่เหมาะสมกับสภาพดิน และ
ภูมิอากาศของแต�ละท/องถิ่น และช�วงการเจริญเติบโตของพืช เพื่อให/ได/
ข/อมูลนําไปใช/ในการวางแผนเพื่อออกแบบพัฒนา และปรับปรุงระบบ
ชลประทานให/มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- รูปแบบและขั้นตอนการเขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ� 
- ข/อมูลปริมาณการใช/น้ําของพืช ค�าสัมประสิทธิ์พืช 
- ข/อมูลปริมาณฝนใช/การสําหรับพืชไร� 
- ข/อมูลปริมาณฝนใช/การสําหรับนาข/าว 

88. คู�มือการหาปริมาณการใช/น้ําของพืชโดยใช/
ถั ง วั ด ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช/ น้ํ า  แ บ บ ร ะ บ า ย น้ํ า 

(Percolation type Lysimeter) 
89. คู�มือการเขียนรูปเล�มรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ� 
90. คู�มือการหาปริมาณการใช/น้ําของข/าวโดยใช/
ถังวัดปริมาณการใช/น้ําของข/าว(Rice Lysimeter) 
91. คู�มือการหาค�าฝนใช/การสําหรับพืชไร� 
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92. คู�มือการหาค�าฝนใช/การสําหรับนาข/าว 
 

           8.1.2 ควบคุม การศึกษา วิจัย วิเคราะห� ผลของคุณภาพน้ําที่
มีต�อการเกษตรตามมาตรฐานขององค�การอาหารและเกษตร เพื่อเปMน
ข/อมูลในการดูแลรักษาแหล�งน้ําภายใต/การควบคุมของกรมชลประทาน
เพื่อเปMนเกณฑ�ในการบริหารจัดการน้ํา และในด/านอื่นๆ ที่เกี่ยวข/อง 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช/น้ําของพืช - 

           8.1.3 กําหนดแนวทาง การศึกษาวิธีการใช/น้ําชลประทาน
ต�างๆ เพื่อให/ได/ข/อมูลนําไปใช/ในการ วางแผน ออกแบบ พัฒนา และ
ปรับปรุงระบบชลประทานให/มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

- รายงานผลความก/าวหน/าโครงการวิจัยด/านการใช/น้ํา
ชลประทานของพืช 

- 

           8.1.4 วางแผน หรือร�วมดําเนินการวางแผน การทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการวิจัยของตนเองและหน�วยงานในระดับส�วน กลุ�ม
งานและฝ�าย แก/ปzญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให/การดําเนินงานเปMนไป
ตามเป4าหมาย และสัมฤทธิ์ผลตามเวลาที่กําหนด 

- ข/อมูลการจัดทําโครงการวิจัยด/านการใช/น้ําของพืช - 

           8.1.5 วางแผนหรือมีส�วนร�วมดําเนินการวางแผน หรือ
โครงการและกิจกรรมการปฏิบัติงาน หรือโครงการต�างๆ ที่ได/รับ
มอบหมายและงานที่ร�วมดําเนินการแบบบูรณาการร�วมกับหน�วยงานอื่น
รวมทั้งแก/ปzญหาในการปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จตามเป4าหมายของ
โครงการที่ตั้งไว/ 
 

- วางแผนจัดทําโครงการวิจัยด/านการใช/น้ําของพืช - 

           8.1.6 ประสานงานการทํางานร�วมกันโดยมีบทบาทในการให/
ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต/นแก�สมาชิกในทีมงาน หรือหน�วยงานอื่น
ที่เ กี่ยวข/อง เ พื่อให/ เ กิดความร�วมมือในการดําเนินงาน และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว/ 
 

- ประสานงานกับหน�วยงานที่เกี่ยวข/องในการทํางาน
อย�างบูรณาการ 

- 



-๒๖- 
 

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

           8.1.7 ให/คําปรึกษา บริการข/อมูลวิชาการด/านการใช/น้ําของ
พืชการใช/น้ําในระบบการทําฟาร�ม และเกษตรอินทรีย�ในด/านปริมาณ
ความต/องการใช/น้ําของพืช ค�าสัมประสิทธิ์พืช และปริมาณการใช/น้ําของ
พืชอ/างอิง ช�วงเวลาการให/น้ําที่เหมาะสม ข/อมูลคุณภาพน้ําและวิธีการ
ให/น้ําชลประทานต�างๆ เพื่อสนับสนุนการดําเดินงานตามภารกิจของ
กรมชลประทานให/บรรลุผลสําเร็จ และเปMนศูนย�กลางข/อมูลด/านการใช/
น้ําชลประทาน 
 

- ให/คําปรึกษา แนะนํา และถ�ายทอดองค�ความรู/ด/าน
การใช/น้ําของพืช 

- 

   8.2   ฝ$ายที่ 2 ฝ$ายสถิติการใช�น้ําชลประทาน   
           8.2.1 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห� วิจัย สถิติข/อมูลพื้นที่เพาะปลูก 
และกิจกรรมทางการเกษตรในเขตชลประทาน เพื่อใช/วางแผนการ
เพาะปลูกพืชในเขตชลประทานให/สอดคล/องกับปริมาณน้ําต/นทุน 

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

 
๙3. คู�มือปฏิบัติงานกระบวนการย�อยปฏิบัติการ
ส�งน้ํา  ด/านการรายงานผลการเพาะปลูกพืชราย
สัปดาห�ด/วยระบบออนไลน� 
๙4. เอกสารวิชาการ  วิธีการสํารวจ (Survey 
Method) 
๙5. คู�มือฝ�ายสถิติการใช/น้ําชลประทาน 
 

           8.2.2 ศึกษา วิเคราะห� และประมวลผล ตรวจสอบความ
เปMนไปได/และความคลาดเคลื่อนทางสถิติ ของข/อมูลทางสถิติการใช/น้ํา
ชลประทานน้ําและประเมินผลตอบแทนของพืชในเขตชลประทานและ
กิจกรรมทางการเกษตร สําหรับการพยากรณ�น้ําพื้นที่เพาะปลูกและ
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน เพื่อใช/กําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการ 
 

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

ใช/คู�มือในข/อ 8.2.1 
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           8.2.3 ศึกษา วิเคราะห� พัฒนา จัดทําระบบฐานข/อมูลการใช/
น้ําชลประทานและกิจกรรมทางการเกษตร จัดทําข/อมูลและรายงาน
สารสนเทศเกี่ยวกับสถิติการใช/น้ําชลประทานและสารสนเทศทางการ
เกษตร เพื่อเผยแพร�ให/แก�เจ/าหน/าที่ และผู/เกี่ยวข/อง สามารถนําข/อมูลไป
ใช/ในการปฏิบัติงานได/อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
 

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

ใช/คู�มือในข/อ 8.2.1 

           8.2.4 ศึกษา ค/นคว/า วิชาการทางสถิติและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเ พื่อสร/ างแบบแผนเทคนิค ระเ บียบวิธี ในการจัด ทํา
โครงการวิจัยซึ่งจะก�อให/เกิดแนวทางในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานด/านสถิติการใช/น้ําชลประทานให/มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความแม�นยําในการติดตามคาดการณ�แนวโน/มและการพยากรณ�พื้นที่
เพาะปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน 
 
 

- - 

           8.2.5 ให/คําแนะนํา จัดทําสื่อเผยแพร�ความรู/ทางวิชาการ
เกษตรแก�หน�วยงานที่เกี่ยวข/องเกษตรกร ผู/ประกอบการ และประชาชน
ทั่วไป เพื่อสามารถนําความรู/ไปใช/ประโยชน�ในการปฏิบัติงาน 
 

- สื่อ CD - 

           8.2.6 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด 
 
 

- - 



-๒๘- 
 

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

    8.3  ฝ$ายที่ 3 ฝ$ายเผยแพร4การใช�น้ําชลประทาน   
           8.3.1 วางแผนและดําเนินการ จัดทําสื่อเผยแพร�ความรู/ทาง
วิชาการด/านการใช/น้ําชลประทานของพืช และผลงานการศึกษาวิจัย 
ด/านการใช/น้ําชลประทานของพืช  และงานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข/อง     
โดยประสานงานกับสถานีทดลองการใช/น้ํา ชลประทาน และสํานักงาน
ชลประทานต�าง ๆ  เพื่อเผยแพร�ข/อมูลทางวิชาการ งานวิจัย ทดลอง
ด/านการใช/น้ําชลประทานให/แก�เจ/าหน/าที่ภายในและภายนอกหน�วยงาน   
เกษตรกรประชาชนและผู/ที่สนใจ สามารถนําความรู/ไปใช/ประโยชน�ใน
การปฏิบัติงาน 

- จัดทําวารสารข�าวเกษตรชลประทานและเผยแพร�ทุก 
3 เดือน  ทั้งในแบบรูปเล�มและเผยแพร�ผ�านทาง 
WEBSITE ของส�วนการใช/น้ําชลประทาน 

96. คู�มือการจัดทําเอกสารเผยแพร�วิชาการด/าน
การใช/น้ําชลประทาน 

           8.3.2 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/ดําเนินงานเปMนไป
ตามเป4าหมายที่กําหนด 

- เผยแพร� ข/อมูล ข�าวสาร ความรู/ด/านการบริหาร
จัดการน้ําให/แก�หน�วยงานภายนอกและภายในสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยาโดยจัดพิมพ� เปMน
รูปเล�มและเผยแพร�ผ�านทางWEBSITE ส�วนฯ และ
สํานักฯ เปMนรายเดือนเช�น การจัดทํา จุลสารสํานัก
บริหารจัดการน้ํา 

97. คู�มือการจัดทําเอกสารเผยแพร� 

9. ส�วนที่ 8 ฝ�ายบริหารทั่วไป    
          9.1.1 ศึกษา วิ เคราะห� พัฒนาการบริหารจัดการภายใน
สํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป งานสารบรรณรับ-ส�ง บริการ
ค/นหา จัดเก็บ รวบรวมข/อมูล ร�าง-พิมพ�หนังสือและเอกสารราชการ 
เพื่อให/การปฏิบัติงานเปMนไปตามมาตรฐาน และข/อกําหนดในการบริหาร
สํานักงาน 
 

- ประสิทธิภาพด/านงานสารบรรณถูกต/อง ทันเวลา 
(รับส�งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�) 
พร/อมจ�ายงานให/ผู/เกี่ยวข/อง 
- ตรวจสอบความถูกต/องให/เปMนไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
- สืบค/น วิเคราะห�นําเสนอผู/บังคับบัญชา 
- จัดเก็บเอกสารให/เปMนหมวดหมู�เพื่อง�ายต�อการสืบค/น 
 

เปMนไปตามคู�มือปฏิบัติงานด/านงานสารบรรณของ
กรมชลประทาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
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          9.1.2 ศึกษา วิ เคราะห� วางแผน กํากับ ดูแลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานัก การวางแผนอัตรากําลัง การจัดโครงสร/าง
ภายในสํานัก การพิจารณาความดีความชอบ และการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อให/การบริหารทรัพยากรบุคคลเปMนไปอย�างมีประสิทธิภาพ ตามกฎ 
ระเบียบ และข/อบังคับที่เกี่ยวข/อง สอดคล/องกับนโยบายกรม 
 

- สํานักมีกรอบโครงสร/างอัตรากําลังที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

๙8. คู�มือการปฏิบัติงานการดําเนินการจัดจ/าง
บุคคลผู/ผ�านการเลือกสรรเปMนพนักงานราชการ
ทั่วไป ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

          9.1.3 ศึกษา กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบงานการเงินและ
บัญชี การจัดทําบัญชี การเบิกจ�ายเงิน การควบคุมงบประมาณ การ
จัดทํารายงานแสดงหลักฐานทางการเงิน และรายงานค�าใช/จ�ายในการ
คํานวณต/นทุนผลผลิต เพื่อให/การปฏิบัติงานเปMนไปตามระเบียบและ
ข/อกําหนด 
 

- การเบิกจ�ายเงินตามใบสําคัญต�างๆ (ใบแจ/งหนี้ค�า
สาธารณูปโภค, ค�าเบี้ยเลี้ยง, ค�าล�วงเวลา ,ค�าเช�าบ/าน) 
- การเบิกจ�ายเงินตามข/อผูกพัน (พด 01) 
- การเบิกจ�ายเงินสวัสดิการต�างๆ (ค�ารักษาพยาบาล, 
ค�าเล�าเรียนบุตร) 
- การยืมเงินทดรองราชการ (ค�าใช/จ�ายในการเดินทาง
ไปราชการและเดินทางไปฝ�กอบรม, ค�าใช/จ�ายในการ
จัดฝ�กอบรม) 
- การขอเงินงบประมาณ (เ พิ่มเติม) และการขอ
เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 
 

เปMนไปตามระเบียบและคู�มือของกองการเงินและ
บัญชี กรมชลประทาน 

          9.1.4 ศึกษา กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การ
จัดซื้อ จัดจ/างภาครัฐ การบริหารสัญญา การจัดทําบัญชีพัสดุ การจัดทํา
ทะเบียน การเบิกจ�าย การจัดการคลังพัสดุ การจําหน�ายและการบริหาร
สินทรัพย� เพื่อให/การปฏิบัติงานเปMนไปตามระเบียบเกี่ยวข/องและถูกต/อง
ตามกฎหมาย 
 
 

- ขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ/างวิธีต�างๆ ตาม
แผนการใช/จ�ายงบประมาณ 

๙9.คู�มือกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ/าง 



-๓๐- 
 

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

10. ส�วนที่ 9 ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานที่ 1-8    
      10.1  ฝ�ายที่ 1 ฝ�ายวิเคราะห�และประมวลสถิติ   
               10.1.1 กํากับ ควบคุม การรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา 
วิเคราะห� บันทึก และประมวลผลข/อมูลทางอุทกวิทยาเชิงสถิติเพื่อจัดทํา 
พัฒนาเปMนฐานข/อมูลและระบบสารสนเทศข/อมูลในระดับลุ�มน้ําและ
ระดับภูมิภาค 
 

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

100. คู�มือการจัดทํารายงานข/อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
101. คู�มือการจัดทําข/อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทก
วิทยา 
102. คู�มือวิธีการสอบเทียบอาคารชลประทาน 

              10.1.2 กํากับ วางแผน ควบคุมการสอบเทียบอาคาร
ชลประทานในเขตพื้นที่ 

- - 

    ๑๐.2  ฝ�ายที่ 2 ฝ�ายปฏิบัติการอุทกวิทยา   
             ๑๐.2.1 กํากับ ควบคุม การวางโครงข�ายสถานีและวางแผน
สํารวจอุทกวิทยาอุตุ-อุทกวิทยาให/ครอบคลุมทั้งลุ�มน้ํา 

- ข/อมูลระดับน้ํา ปริมาณน้ํา แบบรายชั่วโมงและแบบ
รายวัน 
- ข/อมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา 
- ข/อมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
- ข/อมูลรูปตัดขวางลําน้ําและลักษณะทางกายภาพของ
ลุ�มน้ํา 

103. คู�มือการสํารวจข/อมูลทางอุทกวิทยา 
อุตุนิยมวิทยา 
104. คู�มือการสํารวจปริมาณตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

             ๑๐.2.2 กํากับ ควบคุมการก�อสร/าง ซ�อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษาสถานีสํารวจทางอุทกวิทยา อุตุ-อุทกวิทยาและเครื่องมือ
สํารวจ ให/อยู�ในสภาพพร/อมใช/งาน 

- - 

             ๑๐.2.3 กํากับ ควบคุม การสํารวจตรวจวัดข/อมูลอุทกวิทยา
ประกอบด/วยระดับน้ํา ปริมาณน้ํา ตะกอนและคุณภาพน้ํา รูปตัดขวาง
ลําน้ํา ลักษณะทางกายภาพของลุ�มน้ําและข/อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช�น 
ปริมาณน้ําฝนอัตราการระเหย อุณหภูมิผิวพื้น เปMนต/น 
 

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

    ๑๐.3  ฝ�ายที่ 3 ฝ�ายติดตามและวิเคราะห�สถานการณ�น้ํา   
             ๑๐.3.1 กํากับ ควบคุม การติดตามเฝ4าระวังสภาพน้ําฝน 
น้ําท�า สภาพอากาศและคุณภาพน้ําเ พื่อประเมินและคาดการณ�
สถานการณ� พร/อมรายงานข/อมูลและประชาสัมพันธ�แนวโน/มต�อ
หน�วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข/อง 

- รายงานสถานการณ� น้ําผ� านทาง www.hydro-
2.com 
- รายงานสถานการณ�น้ํารายวัน 
- รายงานสถานการณ�น้ําแบบรายชั่วโมง 
- รายงานการวิเคราะห�และประเมินสถานการณ�น้ําที่
เกิดจากน้ําฝน-น้ําท�าเบื้องต/น 

105. คู�มือการประเมินความสัมพันธ�ปริมาณ
น้ําฝน น้ําท�า  เ บื้องต/น เ พื่อการติดตามและ
วิเคราะห�สถานการณ�น้ํา 

             ๑๐.3.2 ประสานความร�วมมือ เผยแพร� และสนับสนุนข/อมูล
อุทกวิทยาแก�หน�วยงานท/องถิ่นและหน�วยงานระดับลุ�มน้ําเพื่อใช/งาน
ด/านต�างๆ ตลอดจนให/คําแนะนําปรึกษาด/านอุทกวิทยาในระดับพื้นที่แก�
ส�วนราชการหน�วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข/อง 

- - 

             ๑๐.3.3 วิเคราะห� ตรวจสอบ ความสัมพันธ�ระหว�างระดับน้ํา 
ปริมาณน้ําเพื่อให/สอดคล/องและทันต�อสถานการณ�ปzจจุบัน 

- - 

11. ส�วนที่ 10 สถานีทดลองการใช/น้ําชลประทาน   
      11.1  สถานีทดลองการใช/น้ําชลประทานที่ 1 (แม�แตง)   
               11.1.1 กํากับดูแล วางแผน ทําหน/าที่เปMนศูนย�ปฏิบัติการ
ในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความต/องการใช/ น้ําชลประทานเพื่อ
เกษตรกรรม การใช/น้ําแบบประหยัด ผลของคุณภาพน้ําที่มีต�อเกษตร 
วิธีการชลประทาน ประสิทธิภาพการใช/น้ําชลประทาน และการปรับใช/
ให/สอดคล/องกับผลการศึกษาเพื่อให/ได/ข/อมูลสําหรับเผยแพร�และสาธิต
การใช/น้ําชลประทาน รวมทั้งการใช/พื้นที่ชลประทานอย�างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช/น้ําของพืช 1 06.  คู� มื อ ก า ร จั ด ก า ร เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย�
มาตรฐานสากล 



-๓๒- 
 

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

          11.1.2 กํากับดูแล เปMนศูนย�เรียนรู/ด/านการเกษตรชลประทาน 
เพื่อเผยแพร�องค�ความรู/ด/านการใช/น้ําชลประทานให/กับกลุ�มยุวชลกร 
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 
 

- - 

          11.1.3 กํากับดูแล ประสานงานกับส�วนราชการที่เกี่ยวข/องใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข/อง โดยเปMนตัวแทนของหน�วยงานในการบริหารงาน
แบบบูรณาการในเรื่ องการบริหารจัดการน้ํา เ พื่อให/การใช/ น้ํ า
ชลประทานเปMนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

- - 

          11.1.4 วางแผนหรือร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการวิจัยการใช/น้ําชลประทาน และแก/ปzญหาในการ
ปฏิบัติงานของสถานีทดลองการใช/น้ําชลประทานเพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมาย 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช/น้ําของพืช - 

          11.1.5 ให/คําปรึกษา แนะนํา ข/อเสนอแนะเชิงวิชาการด/าน
การใช/ น้ําชลประทาน จัดทําสื่อเผยแพร�ความรู/ทางวิชาการเกษตร
ชลประทานแก�หน�วยงานที่เกี่ยวข/อง เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
เพื่อให/สามารถนําความรู/ไปใช/ในการปฏิบัติให/เกิดประโยชน�ด/านเกษตร
ชลประทาน 

- ประสานงานกับหน�วยงานที่เกี่ยวข/องในการทํางาน
อย�างบูรณาการ 

- 

          11.1.6 ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด 
 

- - 



-๓๓- 
 

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

      11.2  สถานีทดลองการใช/น้ําชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก)   
               11.๒.1 ทําหน/าที่เปMนศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต/องการใช/น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช/น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต�อเกษตร วิ ธีการชลประทาน 
ประสิทธิภาพการใช/น้ําชลประทานและการปรับใช/ให/สอดคล/องกับผล
การศึกษา เ พื่อให/ได/ข/อมูลสําหรับเผยแพร�  และสาธิตการใช/ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช/พื้นที่ชลประทานอย�างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- ฐานข/อมูลการใช/น้ําและวิธีการให/น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
 

107. คู�มือการปลูกข/าวโดยไม�ใช/น้ําเตรียมแปลง 
(ทําเทือก) ในการให/น้ําแบบเปFยกสลับแห/ง 
 
 

               11.๒.2 เปMนศูนย�เรียนรู/ด/านเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตร
ปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพด/านการใช/น้ําชลประทานของพืช เพื่อ
เผยแพร�องค�ความรู/ด/านการใช/ น้ําชลประทานให/กับกลุ�มยุวชลกร 
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 

- - 

               11.๒.3 ประสานงานกับส�วนราชการที่เกี่ยวข/องในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข/องโดยเปMนตัวแทนของหน�วยงานในการบริหารงาน
แบบบูรณาการในเรื่ องการบริหารจัดการน้ํา เ พื่อให/การใช/ น้ํ า
ชลประทานเปMนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

- - 

              11.๒.4 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด  
 
 

- - 



-๓๔- 
 

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

      11.3  สถานีทดลองการใช/น้ําชลประทานที่ 3 (ห/วยบ/านยาง)   
               11.3.1 ทําหน/าที่เปMนศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต/องการใช/น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช/น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต�อเกษตร วิ ธีการชลประทาน 
ประสิทธิภาพการใช/น้ําชลประทานและการปรับใช/ให/สอดคล/องกับผล
การศึกษา เ พื่อให/ได/ข/อมูลสําหรับเผยแพร�  และสาธิตการใช/ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช/พื้นที่ชลประทานอย�างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- ฐานข/อมูลการใช/น้ําและวิธีการให/น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
- ฐานข/อมูลการเลี้ยงสัตว�ระบบเกษตรอินทรีย� 
 

108. การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) 
 
 

               11.3.2 เปMนศูนย�เรียนรู/ด/านเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตร
ปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพด/านการใช/น้ําชลประทานของพืช เพื่อ
เผยแพร�องค�ความรู/ด/านการใช/ น้ําชลประทานให/กับกลุ�มยุวชลกร 
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 

- - 

              11.3.3 ประสานงานกับส�วนราชการที่เกี่ยวข/องในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข/องโดยเปMนตัวแทนของหน�วยงานในการบริหารงานแบบบูรณา
การในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให/การใช/น้ําชลประทานเปMนไป
อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

- - 

   11.3.4 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด (สถานีทดลองการใช/น้ําชลประทานที่3 
(ห/วยบ/านยาง)รับผิดชอบในเขตโครงการชลประทานที่สังกัดสํานักงาน
ชลประทานที่ 5, 6, 7, 8 และ 9)  

- - 



-๓๕- 
 

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

      11.4  สถานีทดลองการใช/น้ําชลประทานที่ 4 (สามชุก)   
               11.4.1 เปMนศูนย�ปฏิบัติการทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับความ
ต/องการใช/น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช/น้ําแบบประหยัด          
ผลของคุณภาพน้ําที่มีต�อการเกษตร วิธีการชลประทาน ประสิทธิภาพ
การใช/ น้ําชลประทาน และการนําไปปรับใช/ให/สอดคล/องกับผล
การศึกษา เ พื่อให/ ได/ข/อมูลสําหรับเผยแพร�และสาธิตการใช/ น้ํา
ชลประทานรวมทั้งการใช/พื้นที่ชลประทานอย�างเหมาะสมเกิดประโยชน�
สูงสุดตามสภาพภูมิอากาศ 
 

- ฐานข/อมูลลักษณะและคุณสมบัติของดินใช/เปMน
แนวทางสํ าหรั บการ ให/ น้ํ าแก� พืชอย� า ง ถูกต/ อ ง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

109. คู� มือการเก็บตัวอย�างดินเพื่อวิ เคราะห�
ลักษณะและคุณสมบัติของดิน 

      11.5  สถานีทดลองการใช/น้ําชลประทานที่ 5 (แม�กลองใหญ�)   
               11.5.1 เปMนศูนย�ปฏิบัติการทดลองและวิจัยเกี่ยวกับความ
ต/องการการใช/น้ําชลประทานของพืชและเพื่อเกษตรกรรม การใช/น้ํา
อย�างเหมาะสม ผลของคุณภาพน้ําที่มีต�อการเกษตร วิธีการชลประทาน 
ประสิทธิภาพการใช/น้ําชลประทาน และการนําไปปรับใช/ให/สอดคล/อง
กับผลการศึกษา เพื่อให/ได/ข/อมูลสําหรับเผยแพร�และสาธิตการใช/น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช/พื้นที่ชลประทานอย�างเหมาะสมเกิดประโยชน�
สูงสุดตามสภาพภูมิอากาศ 
 

- ฐานข/อมูลการใช/น้ําและวิธีการให/น้ําที่เหมาะสม
ก�อนที่จะเผยแพร�แก�เกษตรกรที่ปลูกหน�อไม/ฝรั่ง 

110. คู�มือการปลูกหน�อไม/ฝรั่ง ใช/น้ําชลประทาน
อย�างเหมาะสม 

              11.5.2 ให/คําแนะนําแก�นักประสานงานของชลประทานใน
เรื่องบทบาทหน/าที่ของนักประสานงานชลประทาน และวิธีทํางาน การ
รวมกลุ�มผู/ใช/น้ํา การดําเนินการเพื่อให/เกษตรกรและชุมชนเข/าใจ และมี
ส�วนร�วมในการบริหารจัดการน้ํา ช�วยเตรียมการด/านฝ�กอบรมเกษตรกร 
ยุวชลกรและการจัดทําเวทีชุมชน 
 

- ฐานข/อมูลแนะนําให/เกษตรกรนําไปใช/ปรับปรุงการ
ผลิตหน�อไม/ฝรั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและ
วิธีการในการใช/น้ําชลประทานได/อย�างมีประสิทธิภาพ
สูงที่สุด 

- 



-๓๖- 
 

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

      11.6  สถานีทดลองการใช/น้ําชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)   
               11.6.1 ทําหน/าที่เปMนศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต/องการใช/น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช/น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต�อเกษตร วิ ธีการชลประทาน 
ประสิทธิภาพการใช/น้ําชลประทานและการปรับใช/ให/สอดคล/องกับผล
การศึกษา เ พื่อให/ได/ข/อมูลสําหรับเผยแพร�  และสาธิตการใช/ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช/พื้นที่ชลประทานอย�างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- ฐานข/อมูลการใช/น้ําและวิธีการให/น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
 

111. คู�มือระบบการให/น้ํามะนาวในวงบ�อซีเมนต� 
 
 

               11.6.2 เปMนศูนย�เรียนรู/ด/านเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตร
ปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพด/านการใช/น้ําชลประทานของพืช เพื่อ
เผยแพร�องค�ความรู/ด/านการใช/ น้ําชลประทานให/กับกลุ�มยุวชลกร 
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 

- - 

               11.6.3 ประสานงานกับส�วนราชการที่เกี่ยวข/องในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข/องโดยเปMนตัวแทนของหน�วยงานในการบริหารงาน
แบบบูรณาการในเรื่ องการบริหารจัดการน้ํา เ พื่อให/การใช/ น้ํ า
ชลประทานเปMนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

- - 

              11.6.4 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด  
 
 

- - 



-๓๗- 
 

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

      11.7  สถานีทดลองการใช/น้ําชลประทานที่ 7 (ปzตตานี)   
               11.7.1 กํากับดูแล วางแผน ทําหน�าที่เป9นศูนย�ปฏิบัติการ
ในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความต�องการใช� น้ําชลประทานเพื่อ
เกษตรกรรม การใช�น้ําแบบประหยัด ผลของคุณภาพน้ําที่มีต�อเกษตร 
วิธีการชลประทาน ประสิทธิภาพการใช�น้ําชลประทาน และการปรับใช�
ให�สอดคล�องกับผลการศึกษาเพื่อให�ได�ข�อมูลสําหรับเผยแพร�และสาธิต
การใช�น้ําชลประทาน รวมทั้งการใช�พื้นที่ชลประทานอย�างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช�น้ําของพืช 112. คู�มือการให/น้ําชลประทานแบบประหยัด
ด/วยเทคนิคสลับข/าง (Partial root zone 
drying) 

               11.7.2 กํากับดูแล เป9นศูนย�เรียนรู�ด�านการเกษตร
ชลประทาน เพื่อเผยแพร�องค�ความรู�ด�านการใช�น้ําชลประทานให�กับ
กลุ�มยุวชลกร เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 
 

- - 

              11.7.3 กํากับดูแล ประสานงานกับส�วนราชการที่เกี่ยวข�อง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�อง โดยเป9นตัวแทนของหน�วยงานในการบริหารงาน
แบบบูรณาการในเรื่ องการบริหารจัดการน้ํา เ พื่อให�การใช� น้ํ า
ชลประทานเป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

- - 

             11.7.4 วางแผนหรือร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานตาม
แผนงานหรือโครงการวิจัยการใช�น้ําชลประทาน และแก�ปJญหาในการ
ปฏิบัติงานของสถานีทดลองการใช�น้ําชลประทานเพื่อให�การดําเนินงาน
เป9นไปตามเปDาหมาย 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช�น้ําของพืช - 



-๓๘- 
 

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

                 11.7.5 ให�คําปรึกษา แนะนํา ข�อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ด�านการใช�น้ําชลประทาน จัดทําสื่อเผยแพร�ความรู�ทางวิชาการเกษตร
ชลประทานแก�หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
เพื่อให�สามารถนําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติให�เกิดประโยชน�ด�านเกษตร
ชลประทาน 
 

- ประสานงานกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในการทํางาน
อย�างบูรณาการ 

- 

                11.7.6 ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน�วย งานอื่นที่เ กี่ยวข�องหรือได�รับมอบหมาย เ พื่อให�การ
ดําเนินงานเป9นไปตามเปDาหมายที่กําหนด 
 

- - 

      11.8  สถานีทดลองการใช/น้ําชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)   
               11.8.1 กํากับดูแล วางแผน ทําหน/าที่เปMนศูนย�ปฏิบัติการ
ในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความต/องการใช/ น้ําชลประทานเพื่อ
เกษตรกรรม การใช/น้ําแบบประหยัด ผลของคุณภาพน้ําที่มีต�อเกษตร 
วิธีการชลประทาน ประสิทธิภาพการใช/น้ําชลประทาน และการปรับใช/
ให/สอดคล/องกับผลการศึกษาเพื่อให/ได/ข/อมูลสําหรับเผยแพร�และสาธิต
การใช/น้ําชลประทาน รวมทั้งการใช/พื้นที่ชลประทานอย�างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 
 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช/น้ําของพืช 113. คู�มือการจัดการแปลงปาล�มน้ํามันหลังน้ํา
ท�วมขัง 
 

              11.8.2 กํากับดูแล เปMนศูนย�เรียนรู/ด/านการเกษตร
ชลประทาน เพื่อเผยแพร�องค�ความรู/ด/านการใช/น้ําชลประทานให/กับ
กลุ�มยุวชลกร เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 
 

- - 



-๓๙- 
 

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

              11.8.3 กํากับดูแล ประสานงานกับส�วนราชการที่เกี่ยวข/อง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข/อง โดยเปMนตัวแทนของหน�วยงานในการบริหารงาน
แบบบูรณาการในเรื่ องการบริหารจัดการน้ํา เ พื่อให/การใช/ น้ํ า
ชลประทานเปMนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

- - 

              11.8.4 วางแผนหรือร�วมดําเนินการวางแผนการทํางาน
ตามแผนงานหรือโครงการวิจัยการใช/น้ําชลประทาน และแก/ปzญหาใน
การปฏิบัติงานของสถานีทดลองการใช/ น้ําชลประทานเพื่อให/การ
ดําเนินงานเปMนไปตามเป4าหมาย 

- การดําเนินการบริหารโครงการวิจัยการใช/น้ําของพืช - 

              11.8.5 ให/คําปรึกษา แนะนํา ข/อเสนอแนะเชิงวิชาการด/าน
การใช/ น้ําชลประทาน จัดทําสื่อเผยแพร�ความรู/ทางวิชาการเกษตร
ชลประทานแก�หน�วยงานที่เกี่ยวข/อง เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
เพื่อให/สามารถนําความรู/ไปใช/ในการปฏิบัติให/เกิดประโยชน�ด/านเกษตร
ชลประทาน 

- ประสานงานกับหน�วยงานที่เกี่ยวข/องในการทํางาน
อย�างบูรณาการ 

- 

              11.8.6 ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด 
 

- - 

      11.9  สถานีทดลองการใช/น้ําชลประทานที่ 9 (ท�าม�วง)   
               11.9.1 ทําหน/าที่เปMนศูนย�ปฏิบัติการในการศึกษาและวิจัย
เกี่ยวกับความต/องการใช/น้ําชลประทานเพื่อเกษตรกรรม การใช/น้ําแบบ
ประหยัด ผลของคุณภาพน้ํา ที่ มีต�อเกษตร วิ ธีการชลประทาน 
ประสิทธิภาพการใช/น้ําชลประทานและการปรับใช/ให/สอดคล/องกับผล

- ฐานข/อมูลการใช/น้ําและวิธีการให/น้ําที่เหมาะสมของ
พืช 
 

114. คู�มือการทํานาแบบลดต/นทุนการผลิตและ
เปMนมิตรกับสิ่งแวดล/อม 



-๔๐- 
 

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

การศึกษา เ พื่อให/ได/ข/อมูลสําหรับเผยแพร�  และสาธิตการใช/ น้ํา
ชลประทาน รวมทั้งการใช/พื้นที่ชลประทานอย�างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน�สูงสุดตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 
               11.๙.2 เปMนศูนย�เรียนรู/ด/านเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตร
ปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพด/านการใช/น้ําชลประทานของพืช เพื่อ
เผยแพร�องค�ความรู/ด/านการใช/ น้ําชลประทานให/กับกลุ�มยุวชลกร 
เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ 
 

- - 

               11.๙.3 ประสานงานกับส�วนราชการที่เกี่ยวข/องในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข/องโดยเปMนตัวแทนของหน�วยงานในการบริหารงาน
แบบบูรณาการในเรื่ องการบริหารจัดการน้ํา เ พื่อให/การใช/ น้ํ า
ชลประทานเปMนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

- - 

              11.๙.4 ปฏิบัติงานร�วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องหรือได/รับมอบหมาย เพื่อให/การดําเนินงาน
เปMนไปตามเป4าหมายที่กําหนด  
 
 

- - 

 



 
 

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�มือเกี่ยวกับยุทธศาสตร�บริหารจัดการน้ํา
ภายใต(ยุทธศาสตร�ของกรมชลประทาน 

�       � ฝ-ายยุทธศาสตร�การ
บริหารจัดการน้ํา 

2 คู�มือปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA �       � ฝ-ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

3 คู�มือการสร(าง Cops �      �  ฝ-ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

4 คู�มือการจัดทํา AAR �      �  ฝ-ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

5 คู�มือการปรับปรุงกระบวนงาน �       � ฝ-ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ 

6 คู�มือการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

�       � ฝ-ายติดตามและ
ประเมินผล 

7 คู�มือการจัดทํารายงานควบคุมภายในสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 

�      �  ฝ-ายติดตามและ
ประเมินผล 

8 คู�มือการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําและ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล(งในเขตชลประทาน 

 

�     �   ฝ-ายจัดสรรน้ําที่ 1 

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� มือการจัดทําแผนน้ํารายสัปดาห�  การ
บริหารจัดการน้ําลุ�มน้ําเจ(าพระยา – ลุ�มน้ํา 
แม�กลอง 

�       � ฝ-ายจัดสรรน้ําที่ ๑ 

10 คู� มือการจัดทําโค(งปฏิบัติการอ�างเก็บน้ํา 
ขนาดใหญ�และขนาดกลาง 

�      �  ฝ-ายจัดสรรน้ําที่ 1 

11 ขั้นตอนการกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําใน
คลองส�งน้ําและคลองระบายน้ํา กรณีมีเรื่อง
ร(องเรียน 

 � � �   � � ฝ-ายจัดสรรน้ําที่ 2 

12 คู�มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ�
ระหว�างปริมาณน้ําท�ารายปOเฉลี่ยกับพื้นที่รับ
น้ําฝน ใน ๒๕ ลุ�มน้ําหลักของประเทศไทย 

 �   �  � � ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

13 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
รายปOเฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ําฝน ใน ๒๕ ลุ�มน้ํา
หลักของประเทศไทย 
 

 �   �   � ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

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

 �       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 

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

 �       ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

16 คู�มือการคํานวณความต(องการใช(น้ําของข(าว
และพืชไร�จังหวัดต�างๆ ในประเทศไทย 
 
 

 �       ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

๑๗ คู�มือการสร(างกราฟหนึ่งหน�วยน้ําท�า ใน 25 
ลุ�มน้ําหลักของประเทศไทย 
 

 � �      ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

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

 �       ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

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

 �       ฝ-ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต� 

๒๐ คู�มือการกําหนดเกณฑ�ทางอุทกวิทยาต�างๆ  �       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 

๒๑ คู�มือหลักการพิจารณาโครงข�ายการสํารวจ
ข(อมูลทางอุทกวิทยา 
 

�      �  ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๒๒ คู�มือการตรวจสอบข(อมูลด(านอุตุ-อุทกวิทยา �      �  ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

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

๒๔ 
 

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

๒๕ คู�มือการใช( Aquarius  �   �   � ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๒๖ คู�มือการใช( Hydrology Application Mobile �       � ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๒๗ คู�มือการใช( Web Application �       � ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

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

๒๙ คู�มือการใช(แบบจําลอง ANNs  � �  � �   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 

๓๐ คู�มือการใช(แบบจําลอง HEC-HMS �      �  ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๓๑ คู�มือการจัดทําแผนที่เส(นชั้นน้ําฝนเท�า 
(Isohyte) 
 
 

�       � ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๓๒ คู�มือ Aquarius Forecast 
 

 �   �   � ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๓๓ คู�มือการจัดทําคุณลักษณะทางกายภาพของ
ลุ�มน้ํา 

�      �  ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๓๔ คู�มือการจัดทํารายสถิติประจําปO  (Year book) �      �  ฝ-ายสารสนเทศและ
พยากรณ�น้ํา 

๓๕ คู� มือการจัด ทํารายงานปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายเดือนและรายปOในลุ�มน้ําหลัก
ของประเทศไทย 

� 
    

� � � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

๓๖ คู� มื อ ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า
ความสั ม พันธ� ร ะหว� า งปริ มาณตะกอน
แขวนลอยกับพื้นที่ลุ�มน้ําใน 25 ลุ�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 

๓๗ คู�มือการจัดทํารายงานการประเมินตะกอน
ท(องน้ําในลําน้ําต�างๆ ของประเทศไทย 

� 
    

� � � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

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

� 
    

� � � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

๓๙ คู�มือการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
 

� � � 
  

� � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

40 คู�มือการจัดทําสอบเทียบเครื่องมือ 
 

� � � 
  

� � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

41 คู�มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายวัน 
 

� � � 
  

� � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

42 คู� มือการจัด ทํารายงานคุณภาพน้ําราย
สัปดาห� 

 
� � � 

  
� � ฝ-ายตะกอนและ

คุณภาพน้ํา 
43 คู�มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ําตามแผน 

 
� � � 

  
� � ฝ-ายตะกอนและ

คุณภาพน้ํา 
44 คู�มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายเดือน 

 
� � � 

  
� � ฝ-ายตะกอนและ

คุณภาพน้ํา 
45 คู�มือการจัดทํารายงานประจําปO 

 
� � � 

  
� � 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�มือการใช(งานฐานข(อมูลคุณภาพน้ําตาม
มาตรา 8 

 
� � � 

  
� � ฝ-ายตะกอนและ

คุณภาพน้ํา 
47 คู�มือการใช(งานฐานข(อมูลคุณภาพน้ําใน

แม�น้ําสายหลัก 
 

� � � 
  

� � ฝ-ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

48 คู�มือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ
สํารวจ  

� �  �  � � ฝ-ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

49 คู�มือการใช(งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก �     �   ฝ-ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

50 คู�มือการติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทก
วิทยา 
  

�   �  �  ฝ-ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

51 คู�มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 
 

�   �   � ฝ-ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

52 คู�มือการจัดทําอุปกรณ�เพื่อใช(ประกอบการ
ติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา 
  

�   �   � ฝ-ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 

53 คู�มือการสอบเทียบเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทก
วิทยา 
 
  

�   �  �  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 

54 คู�มือหลักเกณฑ�และมาตรฐานของระบบโทร
มาตร 

�       � 
ฝ-ายตดิตามและพยากรณ�
สถานการณ�น้ํา 

55 คู�มือการใช(งานระบบโทราตรลุ�มน้ําต�างๆ 
และแบบจําลองทางคณิตศาสตร� 

 �     � � 
ฝ-ายตดิตามและพยากรณ�
สถานการณ�น้ํา 

56 คู�มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรลุ�มน้ํา
ต�างๆ 

 �     � � 
ฝ-ายตดิตามและพยากรณ�
สถานการณ�น้ํา 

57 คู�มือการจัดทํารายงานความถูกต(องของการ
บันทึกข(อมูลจากระบบโทรมาตร ระบบ 
SCADA 

 � �     � 
ฝ-ายตดิตามและพยากรณ�
สถานการณ�น้ํา 

58 คู�มือการใช(งานระบบฐานข(อมูลกลาง �       � 
ฝ-ายตดิตามและพยากรณ�
สถานการณ�น้ํา 

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

60 คู�มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ�างเก็บน้ํา
ขนาดใหญ�ทั้งประเทศ 

� 
 

     �  ฝ-ายประมวลวิเคราะห�
สถานการณ�น้ํา 

61 คู�มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ�างเก็บน้ํา
ขนาดกลางทั้งประเทศ 
 

�      � 
 

 ฝ-ายประมวลวิเคราะห�
สถานการณ�น้ําพงศธร 

62 คู�มือจัดทําแผนที่แสดงปริมาณน้ําฝนรายวัน
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�มือจัดทํารายงานสรุปสถานการณ�ประจําวัน 
 

�       � ฝ-ายประมวลวิเคราะห�
สถานการณ�น้ํา 

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

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

65 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณาแผนงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 

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

66 คู�มือการจัดทําแผนงานและประมาณการเพื่อ
เสนอของบประมาณของสํานักบริหารจดัการน้ํา
และอุทกวิทยา 

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

 
67 คู�มือการจัดเก็บข(อมูลและสถิติการปรับปรุง

บํารุงรักษา 
����         ����        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 

68 คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พัฒนารูปแบบการปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 

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

 
 

๖๙ คู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ติดตามประเมินผลการปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน 

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

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

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

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

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

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

����      ����  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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����       ���� 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 

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

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

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

 

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

 
 

80 คู�มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร(างในที่ราชพัสดุ 

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

81 คู�มือการตรวจหนังสืออนุญาตและหนังสือต�อ
อายุการอนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่น 

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

82 คู�มือการจัดลําดับความเสี่ยงสําหรับเขื่อนของ
กรมชลประทาน 

����     ���� ����  
 

ฝ-ายวิศวกรรม 



-๑๓- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

83 คู�มือการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจ�าย
ประจําปO  และเอกสารประกอบคําชี้แจง
งบประมาณ  งานซ�อมแซม ปรับปรุงเขื่อน
และอาคารประกอบ 

����      ���� ���� ฝ-ายวิศวกรรม 

84 คู�มือบํารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ  
 

���� ���� ����     
 

ฝ-ายวิศวกรรม 

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

86 คู� มือการคัดเลือกโครงการเพื่อซ�อมแซม 
ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อน 
 

����      
 

����  
 

ฝ-ายวิเคราะห�และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน 

๘๗ คู� มือการวิเคราะห�ข(อมูลผลการตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน ด(วยเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อนเบื้องต(น 

����       
 

���� ฝ-ายวิเคราะห�และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน 

๘๘ คู�มือการหาปริมาณการใช(น้ําของพืชโดยใช(
ถังวัดปริมาณการใช( น้ํา แบบระบายน้ํา 

(Percolation type Lysimeter) 

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

๘๙ คู�มือการเขียนรูปเล�มรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ� 

����      ����  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 

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

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

๙๑ คู�มือการหาค�าฝนใช(การสําหรับพืชไร� ����       ���� ฝ-ายวิจัยการใช(น้ํา
ชลประทาน 

๙๒ คู�มือการหาค�าฝนใช(การสําหรับนาข(าว ����       ���� ฝ-ายวิจัยการใช(น้ํา
ชลประทาน 

 
๙๓ คู�มือปฏิบัติงาน กระบวนการย�อยปฏิบัติการ

ส�งน้ํา  ด(านการรายงานผลการเพาะปลูกพืช
รายสัปดาห�ด(วยระบบออนไลน� 

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

๙๔ เอกสารวิชาการ  วิธีการสํารวจ (Survey 
Method) 

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

๙๕ คู�มือฝ-ายสถิติการใช(น้ําชลประทาน 
 

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

๙๖ คู�มือการจัดทําเอกสารเผยแพร�วิชาการด(าน
การใช(น้ําชลประทาน 

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

๙๗ คู�มือการจัดทําเอกสารเผยแพร� ����     ���� ���� ���� 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 

๙๘ คู�มือการปฏิบัติงานการดําเนินการจัดจ(าง
บุคคลผู(ผ� านการเลือกสรรเป�นพนักงาน
ราชการทั่วไป ของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา 

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

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

๑๐๐ คู�มือการจัดทํารายงานข(อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ����     ����   ฝ-ายวิเคราะห�และ
ประมวลสถิติ 

ศูนย�อุทกวิทยา
ชลประทานภาค 

๑๐๑ คู�มือการจัดทําข(อมูลสารสนเทศอุตุ-อุทก
วิทยา 
 

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

ศูนย�อุทกวิทยา
ชลประทานภาค 

 
๑๐๒ คู�มือวิธีการสอบเทียบอาคารชลประทาน 

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

ประมวลสถิติ 
ศูนย�อุทกวิทยา
ชลประทานภาค 

 



-๑๖- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

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

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

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

๑๐๕ คู�มือการประเมินความสัมพันธ�ปริมาณน้ําฝน 
น้ําท�าเบื้องต(นเพื่อการติดตามและวิเคราะห�
สถานการณ�น้ํา 

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

ศูนย�อุทกวิทยา 
ชลประทานภาค 

 
๑๐๖ คู� มื อ ก า ร จั ด ก า ร เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย�

มาตรฐานสากล 
����     ����   สถานีทดลองการใช(น้ํา

ชลประทานที่ ๑ 
 

๑๐๗ คู�มือการปลูกข(าวโดยไม�ใช(น้ําเตรียมแปลง 
(ทําเทือก) ในการให(น้ําแบบเปOยกสลับแห(ง 

����     ����   สถานีทดลองการใช(น้ํา
ชลประทานที่ ๒ 

 
๑0๘ คู�มือการเลี้ยงสุกรธรรมชาติ (หมูหลุม)      ����   สถานีทดลองการใช(น้ํา

ชลประทานที่ ๓ 
 



-๑๗- 
 

 

 
ลําดับ 

 
ชื่อคู�มือการปฏิบัติงาน  สถานะของคู�มือการปฏิบัติงาน 

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู�มือ  
ผู2รับผิดชอบ ป3งบประมาณ พ.ศ. 

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

๑๐๙ คู� มือการ เ ก็บตัวอย� าง ดินเ พื่อวิ เคราะห�
ลักษณะและคุณสมบัติของดิน 

����     ����   สถานีทดลองการใช(น้ํา
ชลประทานที่ ๔ 

 
๑๑๐ คู�มือการปลูกหน�อไม(ฝรั่งใช(น้ําชลประทาน

อย�างเหมาะสม 
����     ����   สถานีทดลองการใช(น้ํา

ชลประทานที่ ๕ 
 

๑๑๑ คู�มือระบบการให(น้ํามะนาวในวงบ�อซีเมนต� ����     ����   สถานีทดลองการใช(น้ํา
ชลประทานที่ ๖ 

 
๑๑๒ คู�มือการให(น้ําชลประทานแบบประหยัดด(วย

เทคนิคสลับข(าง (Partial root zone 
drying) 

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

 
๑๑๓ คู�มือการจัดการแปลงปาล�มน้ํามันหลังน้ํา

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

ชลประทานที่ ๘ 
 

๑๑๔ คู�มือการทํานาแบบลดต(นทุนการผลิตและ
เป�นมิตรกับสิ่งแวดล(อม 

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

 
รวม 

 
๗๐ ๔3 24 ๑๒ ๒1 ๓๖ ๕1 ๕๓  

 




