












ฝ่ายบริหารทัว่ไป
๑ คู่มือการจัดสัมมนา/อบรม ของส านักงานชลประทานที ่10
๒ คู่มือบริหารฐานข้อมูลงานบริหารบุคคล
๓ คู่มือการจัดสวัสดิการของส านักงานชลประทานที ่๑๐
๔ การขออนุญาตใช้น้ า การขออนุญาตใช/้เช่า ทีร่าชพัสดุ ทีอ่ยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน
๕ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับงานชลประทานและข้อควรรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

-          การจัดหาทีดิ่นเพือ่การชลประทาน
-          การสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

         -    การด าเนินคดีปกครอง และค าส่ังทางปกครอง
ส่วนแผนงาน

๖ การจัดท า เผยแพร่ และรายงานผลปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
๗ การจัดการข้อร้องเรียน
๘ การมีส่วนร่วมของประชาชน
๙ การตรวจสอบประมาณการงานปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก

และโครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
๑๐ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจากส านักงาน กปร.

ส่วนวิศวกรรม
๑๑ คู่มือการศึกษาศักยภาพของลุ่มน้ าและการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ า
๑๒ คู่มือการประยุกต์ใช้ในโปรแกรม ส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
๑๓ คู่มือการใช้โปรแกรมทีเ่กี่ยวกับการผลิตแผนที่
๑๔ คู่มือการปฏิบัติงานส ารวจท าแผนทีภู่มิประเทศในระบบดิจิตอล
๑๕ คู่มือออกแบบระบบท่อส่งน้ าชลประทาน กรมชลประทาน
๑๖ คู่มือการวิเคราะห์ปริมาณน้ าซึมผ่านฐานรากเขื่อนและแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก
๑๗ คู่มือการปรับปรุงฐานรากโดยวิธีการเจาะ และอัดฉีดของผสม

ส่วนบริหารจัดการน ้าและบ้ารุงรักษา
๑๘ การขอใช้พืน้ทีร่าชพัสดุกรมชลประทาน
๑๙ รายงานการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน

โครงการชลประทานลพบุรี
๒๐ คู่มือการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ าแบบมีส่วนร่วม
๒๑ คู่มือการวางแผน ควบคุม ดูแลการส่งน้ า และการระบายน้ า

โครงการชลประทานสระบุรี
๒๒ คู่มือบัญชีตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๓ คู่มือการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ า การสร้างการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ใช้น้ า

รายชือ่คู่มือปฏบิัติงานที่ต้องจัดท้าในปี พ.ศ.2562 ส้านักงานชลประทานที่10



โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
๒๔ คู่มือติดตามการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน
๒๕ คู่มือการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ า
๒๖ คู่มือการจัดเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยบริการ  โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
๒๗ คู่มือการบ ารุงรักษายานพาหนะ

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
๒๘ ระเบียบการลา
๒๙ คู่มือการเงินและบัญชี
๓๐ ระเบียบงานพัสดุ

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชอ่งแค
๓๑ รวบรวมจัดท า สถิติ รายงานการใช้ การซ่อมบ ารุงรักษา เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและงานด้านเคร่ืองกลอื่นๆ
๓๒ วางแผน ควบคุม ดูแลการส่งน้ า และการระบายน้ า การวางแผนการปลูกพืช และการบริหารจัดการน้ า

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษามโนรมย์
๓๓ คู่มือการติดต้ัง ซ่อมแซม เคร่ืองกว้านบานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ า
๓๔ คู่มือการจัดท าฐานข้อมูลแปลงนาบนGoogle Earth

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโคกกะเทียม
๓๕ คู่มือการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลการส่งน้ า ระบายน้ า การเก็บกัก ทดน้ า 

การวางแผนการปลูกพืชและการบริหารจัดการน้ า 
๓๖ คู่มือการปฏิบัติงานการวางแผน ควบคุม ดูแลการส่งน้ า และการระบายน้ า

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเริงราง
๓๗ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือพัสดุ
๓๘ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารลูกจ้างชั่วคราว
๓๙ คู่มือการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลการส่งน้ า ระบายน้ า การเก็บกัก ทดน้ า 

การวางแผนการปลูกพืชและการบริหารจัดการน้ า 
๔๐ คู่มือการปฏิบัติงานการวางแผน ควบคุม ดูแลการส่งน้ า และการระบายน้ า

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษามหาราช
๔๑ คู่มือส ารวจ
๔๒ คู่มือจัดท าประมาณการ

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
๔๓ คู่มือการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลการส่งน้ า ระบายน้ า การเก็บกัก ทดน้ า 

การวางแผนการปลูกพืชและการบริหารจัดการน้ า 
๔๔ คู่มือการปฏิบัติงานการวางแผน ควบคุม ดูแลการส่งน้ า และการระบายน้ า

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาป่าสักใต้
๔๕ คู่มือการบริหารจัดการน้ าโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาป่าสักใต้
๔๖ คู่มือการตรวจสอบการใช้พืน้ทีร่าชพัสดุอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม



โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครหลวง
๔๗ การตรวจสอบพืน้ทีข่ออนุญาตให้ตรงตามหลักเกณฑ์และไม่ขัดกับหลักการชลประทาน
๔๘ การรายงานพืน้ทีเ่พาะปลูกและเก็บเกี่ยว
๔๙ แนวทางการบริหารจัดการน้ าของฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษา
๕๐ การบริหารควบคุมยานพาหนะส่วนกลาง

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
๕๑ คู่มือการประเมินปริมาณน้ าจากปริมาณน้ าฝน ในลุ่มน้ าป่าสัก โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
๕๒ คู่มือติดตามการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน
๕๓ คู่มือการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ า
๕๔ คู่มือการบ ารุงรักษายานพาหนะ

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางบาล
๕๕ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างและบริหารสัญญาโครงการ 

จัดท าเอกสารราคากลาง    วัสดุก่อสร้าง
๕๖ คู่มือการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลการส่งน้ า ระบายน้ า การเก็บกัก ทดน้ า 

การวางแผนการปลูกพืชและการบริหารจัดการน้ า 
๕๗ คู่มือการปฏิบัติงานการวางแผน ควบคุม ดูแลการส่งน้ า และการระบายน้ า

โครงการก่อสร้าง
๕๘ คู่มือการจัดท าเอกสารส่งมอบงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕๙ คู่มือการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ า



ล ำดับท่ี
1 คู่มือการจัดการสวัสดิการของส านักานชลประทานท่ี 10
2 คู่มือการประยุกต์ใช้ในโปรแกรม ส าหรับการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

รำยช่ือคู่มือปฏิบัติงำนท่ีจัดท ำแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2560 - 2562 หรือองค์กรควำมรู้อ่ืนท่ีจ ำเป็น
ต่อกำรปฎิบัติงำนผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit School) 

เร่ือง


