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   ๑. ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม  ประธานคณะทํางาน 

   ๒. หัวหนางานบริหารทั่วไป                            คณะทํางาน 

   ๓. หัวหนาฝายวิศวกรรม                               คณะทํางาน 

   ๔. หัวหนาฝายชางกล                                  คณะทํางาน 

   ๕. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๑                  คณะทํางาน 

   ๖. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๒                  คณะทํางาน 

    ๗. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๓                  คณะทํางาน  

    8. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๔                  คณะทํางาน 

    ๙. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๕                  คณะทํางาน 

    ๑๐. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๖                  คณะทํางาน 

    ๑๑. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๗                  คณะทํางาน 

    ๑๒. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๘                  คณะทํางาน 

    ๑๓. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน เลขานุการคณะทํางานฯ 

๒.๒  คณะทํางานดานจัดการความรู โครงการชลประทานลําพนู 

๑. ผูอํานวยการโครงการชลประทานลําพูน  ประธานคณะทํางาน 

๒. หัวหนางานบริหารทั่วไป                           คณะทํางาน 

๓. หัวหนาฝายวิศวกรรม                               คณะทํางาน 

๔. หัวหนาฝายชางกล                                  คณะทํางาน 

๕. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๑                  คณะทํางาน 

๖. หัวหนาฝายสงน้าํและบาํรงุรักษาที่ ๒                  คณะทํางาน 

๗. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๓                  คณะทํางาน  

๘. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๔                  คณะทํางาน... 

๙. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน เลขานุการคณะทํางานฯ 

๒.๓  คณะทํางานดานจัดการความรู โครงการชลประทานแมฮองสอน 

๑. ผูอํานวยการโครงการชลประทานแมฮองสอน  ประธานคณะทํางาน 

๒. หัวหนางานบริหารทั่วไป                           คณะทํางาน 

๓. หัวหนาฝายวิศวกรรม                               คณะทํางาน 

๔. หัวหนาฝายชางกล                                  คณะทํางาน 

๕. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๑                  คณะทํางาน 
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๖. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๒                  คณะทํางาน 

๗. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๓                  คณะทํางาน 

๘. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน เลขานุการคณะทํางานฯ 

๒.๔  คณะทํางานดานจัดการความรู โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง 

๑. ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง ประธานคณะทํางาน 

๒. หัวหนางานบริหารทั่วไป                           คณะทํางาน 

๓. หัวหนาฝายวิศวกรรม                               คณะทํางาน 

๔. หัวหนาฝายชางกล                                  คณะทํางาน 

๕. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๑                  คณะทํางาน 

๖. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๒                  คณะทํางาน 

๗. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๓                  คณะทํางาน  

๘. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๔                  คณะทํางาน 

๙. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน เลขานุการคณะทํางานฯ 

๒.๕  คณะทํางานดานจัดการความรู โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเข่ือนแมกวงอุดมธารา 
1. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรกัษา  ประธานคณะทํางาน 
    เข่ือนแมกวงอุดมธารา  

๒. หัวหนางานบริหารทั่วไป                           คณะทํางาน 

๓. หัวหนาฝายวิศวกรรม                               คณะทํางาน 

๔. หัวหนาฝายชางกล                                  คณะทํางาน 

๕. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๑                  คณะทํางาน 

๖. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๒                  คณะทํางาน 

๗. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๓                 คณะทํางาน  

๘. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๔                  คณะทํางาน 

๙. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน เลขานุการคณะทํางานฯ 

๒.๖  คณะทํางานดานจัดการความรู โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด 

๑. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด ประธานคณะทํางาน 

๒. หัวหนางานบริหารทั่วไป                           คณะทํางาน 

๓. หัวหนาฝายวิศวกรรม                               คณะทํางาน 

๔. หัวหนาฝายชางกล                                  คณะทํางาน 
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๕. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๑                  คณะทํางาน 

๖. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๒                  คณะทํางาน 

๗. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ ๓                  คณะทํางาน 

๘. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน เลขานุการคณะทํางานฯ 

๒.๗ คณะทํางานดานจัดการความรู ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 

      อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๑. ผูอํานวยการศนูยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ฯ  ประธานคณะทํางาน 

๒. หัวหนางานบริหารทั่วไป    คณะทํางาน 

๓. หัวหนาฝายขยายผล    คณะทํางาน 

๔. หัวหนากลุมงานศึกษาและพัฒนาแหลงน้ํา  คณะทํางาน 

๕. หัวหนาฝายชางกล     คณะทํางาน 

๖. หัวหนาฝายวิชาการ     เลขานุการคณะทํางานฯ 

๒.๘  คณะทํางานดานจัดการความรู โครงการกอสราง 

๑. ผูอํานวยการโครงการกอสราง   ประธานคณะทํางาน 

๒. หัวหนางานบริหารทั่วไป    คณะทํางาน 

๓. ผูควบคุมงานธุรการ      คณะทํางาน 

๔. ผูควบคุมงานการเงนิและบัญชี     คณะทํางาน 

๕. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ    คณะทํางาน 

๖. หัวหนากลุมงานกอสราง ๑    คณะทํางาน 

๗. หัวหนากลุมงานกอสราง ๒    คณะทํางาน 

๘. หัวหนากลุมงานกอสราง ๓    คณะทํางาน 

๙. หัวหนากลุมงานกอสราง ๔    คณะทํางาน 

๑๐. หัวหนากลุมงานกอสราง ๕    คณะทํางาน 

๑๑. หัวหนากลุมงานปฏิบัติการเครื่องกล  คณะทํางาน 

๑๒. หัวหนากลุมงานวิศวกรรมบริหาร   เลขานุการคณะทํางานฯ 

อํานาจหนาที่ 

๑. อํานวยการ กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูของโครงการในสังกัดโดย
ประธานคณะทํางาน 

๒. จัดทําแผนการจัดการความรูของโครงการในสังกัด 

/3. ดําเนนิการ... 
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๓. ดําเนินการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรูของสํานักงานชลประทานที่ ๑ และแผนการ
จัดการความรูของโครงการในสังกัด รายงานผลใหผูบริหารการจัดการความรู  สํานักงานชลประทานที่ ๑ ทราบ 

๔.รวบรวมความรู กิจกรรม และผลการดําเนินงานตามภารกิจท่ีสอดคลองกับแนวทาง การจัดการ
ความรูของสํานักงานชลประทานที่ ๑ 

๕.ดําเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่ผูบริหารการจัดการความรู  มอบหมาย 

๓.  คณะกรรมการจัดการความรู สํานักงานชลประทานที่ ๑ มีองคประกอบ และอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

องคประกอบ 

๑. ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา ประธานทีมงานจัดการความรู 

๒. ผูอํานวยการสวนวิศวกรรม    ทีมงานจัดการความรู 

๓. ผูอํานวยการสวนเครื่องจักรกล   ทีมงานจัดการความรู 

๔. หัวหนาฝายบริหารทั่วไป    ทีมงานจัดการความรู 

๕. ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม  ทีมงานจัดการความรู 

๖. ผูอํานวยการโครงการชลประทานลําพูน  ทีมงานจัดการความรู 

๗. ผูอํานวยการโครงการชลประทานแมฮองสอน ทีมงานจัดการความรู 

๘. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง ทีมงานจัดการความรู 

๙. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา  ทีมงานจัดการความรู 

    เขื่อนแมกวงอุดมธารา  

๑๐. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา  ทีมงานจัดการความรู 

     แมแฝก-แมงัด  

๑๑. ผูอํานวยการศนูยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ฯ ทีมงานจัดการความรู 

๑๒. ผูอํานวยการโครงการกอสราง   ทีมงานจัดการความรู 

๑๓. หัวหนาฝายบริหารและจัดการน้ํา   ทีมงานจัดการความรู 

๑๔. หัวหนาฝายพิจารณาโครงการ   ทีมงานจัดการความรู 

๑๕. หัวหนาฝายวิศวกรรมเครื่องกล   ทีมงานจัดการความรู 

๑๖. ผูอํานวยการสวนแผนงาน   เลขานุการทีมงานจัดการความรู 

๑๗. หัวหนาฝายยุทธศาสตร    ผูชวยเลขานุการฯ 

๑๘. หัวหนาฝายประมวลผลและวิเคราะหสถานการณนํ้า ผูชวยเลขานุการฯ 

19. นางสาวพิสินี  ปฏิพัทธปถวี   ผูชวยเลขานุการฯ 

 

/อํานาจหนาที.่.. 



 

- 6- 

อํานาจหนาที่ 

 ๑. กําหนดแผนปฏิบัติการจัดการความรู  สํานัก/กอง เสนอคณะกรรมการจัดการความรู            
กรมชลประทาน 

 ๒. พิจารณากลั่นกรองความถูกตอง เหมาะสม และความสมบูรณของคูมือการปฏิบัติงานที่
ดําเนินการจัดทํา และกําหนดแนวทางการใชประโยชนคูมือการปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 ๓. ประเมินผลการใชงานคูมือการปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้น และพิจารณาปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม  
นําขึ้นเผยแพรในเว็บไซตคลังความรูของ สํานัก/กอง 

 ๔. จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการจัดการความรูของ สํานัก/กอง 

 ๕. สรุปบทเรียนและสรุปผลการดําเนินการจัดการความรูของ สํานัก/กอง รายงานคณะกรรมการ
จัดการความรู กรมชลประทานทราบตามแนวทางที่กําหนด 

 ๖. ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผูบริหารจัดการความรู หรือมอบหมาย 

๔.  คณะทํางานเครือขายดานการจัดการความรู มีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

                ๑. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน   ทีมงานเครือขาย 

   โครงการชลประทานเชียงใหม 

 ๒. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรงุระบบชลประทาน   ทีมงานเครือขาย 

    โครงการชลประทานลําพูน 

๓. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน   ทีมงานเครอืขาย 

    โครงการชลประทานแมฮองสอน 

๔. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน   ทีมงานเครอืขาย 

    โครงการสงนํ้าและบํารุงรกัษาแมแตง 

๕. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน   ทีมงานเครอืขาย 

    โครงการสงนํ้าและบํารุงรกัษาเขื่อนแมกวงอุดมธารา  

๖. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรงุระบบชลประทาน   ทีมงานเครือขาย 

    โครงการสงนํ้าและบํารุงรกัษาแมแฝก-แมงัด 

๗. หัวหนาฝายขยายผล ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ทีมงานเครอืขาย 

๘. หัวหนางานบริหารทั่วไปโครงการชลประทานเชียงใหม ทีมงานเครือขาย 

๙. หัวหนางานบริหารทั่วไปโครงการชลประทานลําพูน  ทีมงานเครือขาย 

๑๐. หัวหนางานบริหารทั่วไปโครงการชลประทานแมฮองสอน ทีมงานเครือขาย 

๑๑. หัวหนางานบริหารท่ัวไปโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง ทีมงานเครือขาย 

๑๒. หัวหนางานบริหารทั่วไปโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา ทีมงานเครือขาย 
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