






เอกสารแนบ 1

ลําดับ ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 คูมือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ธก.ชป.9

2 คูมือปฏิบัติงานดานการทําลายเอกสาร ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ธก.ชป.9

3 คูมือการรักษาบํารุงรักษาอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ ของ

สํานักงานชลประทานที่ 9

ธก.ชป.9

4 คูมือการวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง ของสํานักงานชลประทานที่ 9 บส.ชป.9

5 คูมือการดําเนินการตรวจสอบคําขอรับสิทธิประโยชนของบุคลากร ของ

สํานักงานชลประทานที่ 9

บส.ชป.9

6 คูมือการดําเนินการควบคุม ดูแล ดําเนินการลงทะเบียนการบริหารเงิน

ทดรองราชการ เงินยืมราชการการใชจายบัตรเครดิตราชการ เรงรัด

ติดตามการชดใชเงินยืมทดรองราชการเงินยืมทดรอง ของสํานักงาน

ชลประทานที่ 9

งบ.ชป.9

7 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของสํานักงานชลประทานที่ 9

ยศ.ชป.9

8 คูมือการจัดทําควบคุมภายในของสํานักงานชลประทานที่ 9 ยศ.ชป.9

9 คูมือการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของสํานักงานชลประทานที่ 9 ยศ.ชป.9

10 คูมือการตรวจสอบการดําเนินงาน เงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง (คา K) 

ของสํานักงานชลประทานที่ 9

ผง.ชป.9

11 คูมือการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของสํานักงาน

ชลประทานที่ 9

คพ.ชป.9

12 คูมือการคํานวณปริมาณน้ําที่ตองสงไปยังแปลงเพาะปลูกพืช ของ

สํานักงานชลประทานที่ 9

พค.ชป.9

13 คูมือการพิจารณาอาคารชลประทานที่เหมาะสมในการกอสราง ของ

สํานักงานชลประทานที่ 9

พค.ชป.9

14 คูมือการทดสอบคุณสมบัติหินใหญ ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ตว.ชป.9

15 คูมือการทดสอบคุณสมบัติทราย ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ตว.ชป.9

16 คูมือการทดสอบความแนนการบดอัดวัสดุ ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ตว.ชป.9

17 คูมือการทดสอบคุณภาพแทงคอนกรีต ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ตว.ชป.9

18 คูมือการออกแบบสวนผสมคอนกรีต ของสํานักงาน

ชลประทานที่ 9

ตว.ชป.9

19 คูมือการออกแบบประตูระบายน้ํา ของสํานักงานชลประทานที่ 9 อบ.ชป.9

20 คูมือการออกแบบอาคารอัดน้ําพรอมระบายน้ําลน ของสํานักงาน

ชลประทานที่ 9

อบ.ชป.9

แผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work manual) ประจําปงบประมาณ 2562

สํานักงานชลประทานที่ 9



ลําดับ ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

21 คูมือการประยุกตใชเทคโนโลยี รวมกับงานออกแบบ ของสํานักงาน

ชลประทานที่ 9

อบ.ชป.9

22 คูมือการวิเคราะหปริมาณน้ําซึมผานฐานรากเขื่อนและแบบรายละเอียด

การปรับปรุงฐานราก ของสํานักงาน

ชลประทานที่ 9

ปธ.ชป.9

23 คูมือการปรับปรุงฐานรากเขื่อนโดยวิธีการเจาะและอัดฉีดของผสม ของ

สํานักงานชลประทานที่ 9

ปธ.ชป.9

24 คูมือการจัดการฐานขอมูลบัญชีอาคารชลประทานโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

ปบ.ชป.9

25 คูมือการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ปน.ชป.9

26 คูมือเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ของสํานักงาน

ชลประทานที่ 9

ปข.ชป.9

27 คูมือแนวทางแกไขปญหาเขื่อนดินและอาคารประกอบ กรณีศึกษาเขต

สํานักงานชลประทานที่ 9

ปข.ชป.9

28 คูมือการจัดทําแผนการปฏิบัติงานซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล

และยานพาหนะ ของสํานักงาน

ชลประทานที่ 9

วค.ชป.9

29 คูมือการดําเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของสวน

เครื่องจักรกล ของสํานักงาน

ชลประทานที่ 9

วค.ชป.9

30 คูมือและขั้นตอนการ ตรวจสอบ การตรวจวัดมลพิษของยานพาหนะ ของ

สํานักงานชลประทานที่ 9

ซบ.ชป.9

31 คูมือการบริหารงานดานเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกล

กอสรางและยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา ของสํานักงานชลประทาน

ที่ 9

ปย.ชป.9

32 คูมือการบริหาร Unit Cost ของเครื่องจักรกลงานดิน เครื่องจักรกล

กอสราง และยานพาหนะ สําหรับการคิดงบประมาณในการขอใช

เครื่องจักร และยานพาหนะ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

ปย.ชป.9

33 คูมือดานการปฏิบัติการสูบน้ํา ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ปส.ชป.9

34 คูมือการปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร ภายในสํานักงาน

ชลประทานที่ 9

ฟท.ชป.9

35 คูมือการจัดทําขอกําหนดคุณลักษณะของวัสดุดานวิศวกรรม ของ

สํานักงานชลประทานที่ 9

วศ.คส.9

36 คูมือการกอสรางอาคารชลประทาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9 กส.ชป.9



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

สํานักงานชลประทานที่ 9

1. ฝายบริหารทั่วไป

1.1 งานธุรการ

 - การดําเนินงานสารบรรณมีระบบ สะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว

 - กระบวนการรับ-สงหนังสือและเอกสารราชการถูกตองและรวดเร็ว

 - การพิมพหนังสือและเอกสารราชการมีความถูกตองตามระเบียบ
ราชการ

 - กระบวนการจัดเก็บเอกสาร  มีระบบจัดเก็บ คนหาสะดวกรวดเร็ว

1.1.2 ดําเนินการจัดการประชุม รายงานผลการประชุม และติดตามมติที่
ประชุม เพื่อใหการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน

 - การบริหารจัดการการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค

3. คูมือปฏบัติงานดานการบริหารการประชุม ของสํานักงานชลประทานที่ 9

4. คูมือการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของ สชป . 9

5. คูมือการใชงานระบบหนังสือเวียน ระบบรับ-สงเรื่องระบบรายงาน และ
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6. คูมือการใชงานระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

7. คูมือการใชงานระบบการทําลายเอกสารอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

1.1.4 ดําเนินการจัดพิธีการและงานวันสําคัญตางๆ ของสํานักงาน
ชลประทาน เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามที่สํานักงานชลประทาน
ไดรับมอบหมาย

 - การดําเนินการดานการจัดพิธีการตางๆ 8. คูมือการปฏิบัติงานดานการจัดพิธีการตาง ๆ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

1.1.5 ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาอาคารสถานที่และ
บริเวณโดยรอบ  เพื่อใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีพรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวกแกผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก

 - การดําเนินการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาอาคารสถานที่
และบริเวณโดยรอบใหพรอมใชงาน

9. คูมือการรักษาบํารุงรักษาอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

 - การจัดวางระบบการรักษาความปลอดภัย  - ใชคูมือเลมที่ 9

 - การดําเนินการดานความปลอดภัยของทรัพยสิน บุคคล และ
อาคารสถานที่ราชการภายในสํานักงานชลประทาน

 - ใชคูมือเลมที่ 9

1. คูมือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร ของ สชป.9
2. คูมือปฏิบัติงานดานการทําลายเอกสาร ของ สชป .9

1.1.1 ดําเนินการงานสารบรรณ รับ-สง พิมพหนังสือและเอกสารราชการ 
บริการคนหา จัดเก็บ รวบรวมขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด

1.1.3 ศึกษา พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพดานธุรการ
1.1.3 ศึกษา พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพดานธุรการ

 - มีการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดานธุรการ

1.1.6 ดําเนินการดูแลงานดานรักษาความปลอดภัยทรัพยสินบุคคล อาคาร
สถานที่ราชการภายในบริเวณสํานักงานชลประทานทั้งที่สํานักงาน
ชลประทานดําเนินการเอง และโดยวิธีจางเหมาบริการเพื่อความปลอดภัย
ของชีวิตบุคลากรที่ปฏิบัติงานสถานที่และทรัพยสิบของทางราชการ



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

1.1.7 ควบคุมตรวจสอบ ติดตาม รวบรวม รายงานตามขอสั่งการเพื่อ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสงหนวยงานที่เกี่ยวของไดภายในเวลาที่
กําหนด

 - การปฏิบัติงานสงหนวยงานที่เกี่ยวของไดภายในเวลาที่กําหนด  -

1.1.8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 - การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  -

1.2 งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

1.2.1 ศึกษา วิเคราะหโครงสราง และอัตรากําลัง ขาราชการ 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว เพื่อใหมีอัตรากําลังที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของสํานักงานชลประทาน

 - โครงสรางกรอบอัตรากําลังของบุคลากร 10. คูมือการวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง ของสํานักงานชลประทานที่ 9

1.2.2 ดําเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานของ
ลูกจางประจํา เพื่อใหการบริหารงานลูกจางประจํา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

 - การดําเนินการเพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจางประจํา 11. คูมือการดําเนินการเพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจางประจํา ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

1.2.3 ดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ การจัดทําสัญญาจาง คําสั่ง
จาง การเลิกจาง และการลาออก เพื่อใหการบริหารพนักงานราชการมี
ประสิทธิภาพ

 - การดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ 12. คูมือกระบวนการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ  ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

1.2.4 ดําเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องตนในการขอแตงตั้งยาย โอน 
ลาออก บําเหน็จบํานาญของบุคลากร เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 - การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 13. คูมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

1.2.5 ดําเนินการ ตรวจสอบ การขออนุญาตการลาประเภทตางๆของ
บุคลากร ไดแก ลาปวย ลากิจสวนตัว ลาพักผอน ลาคลอดบุตร ลาไป
ชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลาอุปสมบทหรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย ลาเขา
รับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลลาติดตามคูสมรส ลาไปฟนฟู
สมรรถภาพดาน

 - การดําเนินการเกี่ยวกับการลา 14. คูมือการดําเนินการเกี่ยวกับการลา ของสํานักงานชลประทานที่ 9

1.2.6 ดําเนินการตรวจสอบ คําขอรับสิทธิประโยชนของบุคลากร เชน การ
ลาตางๆ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ หนังสือรับรอง การขอมี
บัตรประจําตัว เงินมรดก เงินทําขวัญ เงินชวยพิเศษ (เงินทําศพ) การขอรับ
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) และเงินกองทุนสํารองเลี้ยง

 - การดําเนินการตรวจสอบคําขอรับสิทธิประโยชนของบุคลากร เชน
 เงินมรดก เงินทําขวัญ เงินชวยพิเศษ 
(เงินทําศพ)

15. คูมือการดําเนินการตรวจสอบคําขอรับสิทธิประโยชนของบุคลากร ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

1.2.7 ดําเนินการตรวจสอบ รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน คาจาง ของขาราชการ 
ลูกจางประจําและเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการ เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมโปรงใส และเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด

 - การดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

16. คูมือการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

1.2.8 ดําเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของ
บุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - การดําเนินการพัฒนาบุคลากร ของ สชป.9 17. คูมือการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

1.2.9 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ตรวจสอบ การบันทึกและจัดการงาน
สารสนเทศขอมูลบุคคล เพื่อใหขอมูลในระบบสารสนเทศถูกตองเปน
ปจจุบันและเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล

 - ฐานขอมูลบุคลากร 18. คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากร ของสํานักงานชลประทานที่ 9

1.2.10 ศึกษา วางแผน การจัดสวัสดิการ และการเสริมสรางความผาสุก 
เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 - การวางแผนจัดสวัสดิการของบุคลากร 19. คูมือการจัดสวัสดิการของบุคลากร ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

1.2.11 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ติดตามการอนุญาตขอใช
น้ํา การอนุญาตขอใช/เชาที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหการใชที่ราชพัสดุและทาง
น้ําชลประทานเกิดประโยชนสูงสุด

 - การดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม การขออนุญาต  - ใชคูมือเลมที่ 125

1.2.12 วิเคราะห ตรวจสอบ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งกอสรางใน
ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน เพื่อใหมีความถูกตอง
ตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

 - การดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม การขออนุญาต  - ใชคูมือเลมที่ 125

1.2.13 วิเคราะห ตรวจสอบการขอขยายอายุสัญญา การงดลดคาปรับ 
การแกไขสัญญา ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
 พ.ศ.๒๕๓๕ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ดําเนินงานมีความถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

 - การดําเนินการดานการบริหารสัญญา  - ใชคูมือเลมที่ 125

1.2.14 วางแผนการสืบสวน สอบสวน ติดตามผลการดําเนินงานและ
ดําเนินการทางวินัย ภายใตระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการ
ดําเนินงานเกิดความถูกตอง เปนธรรมแกบุคลากรและหนวยงาน

 - การดําเนินการทางวินัย 20. คูมือการดําเนินการทางวินัย ของสํานักงานชลประทานที่ 9

1.2.15 ใหคําปรึกษา แนะนําและถายทอดความรูดานกฎหมาย ระเบียบ
ใหกับบุคลากรในสํานักงานชลประทาน เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ

 - การดําเนินการการใหคําปรึกษา แนะนําและถายทอดความรูดาน
กฎหมาย

-



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

1.2.16 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 - รายงาน/เอกสารตางๆ  ที่สามารถใชอางอิงผลของการดําเนินงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายและเปาหมายที่กําหนด

-

1.3 งานการเงินและบัญชี

1.3.1 ควบคุม ตรวจสอบใบสําคัญที่เบิกจายจากเงินงบประมาณทุก
ประเภทรายจาย พรอมลงทะเบียนเพื่อใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ 
คําสั่งกรมชลประทาน ขอกําหนดตางๆ  ปองกันการเบิกซ้ําซอน และสูญหาย

 - การดําเนินการควบคุมและตรวจสอบใบสําคัญที่เบิกจายจากเงิน
งบประมาณทุกประเภทรายจาย

21. คูมือการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบใบสําคัญที่เบิกจาย
จากเงินงบประมาณทุกประเภทรายจาย ของสํานักงานชลประทานที่ 9

1.3.2 ควบคุม ตรวจสอบ รายงานการเงินเกี่ยวกับ  - การดําเนินการควบคุมและตรวจสอบรายงานการเงิน

การบริหารงานบัญชีการเงินภาครัฐ ระบบบริหารการเงิน เกี่ยวกับการบริหาร งานบัญชีการเงินภาครัฐ ระบบ

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพื่อใหรายงาน บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

การเงิน และบัญชี มีความถูกตอง ครบถวน ตามเกณฑตัวชี้วัด (GFMIS)

ของกรมบัญชีกลางกําหนด

1.3.3 ดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําบันทึกดานการรับ-จายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน/เอกสารการเงิน การนําเงินสงคลัง  เพื่อใหถูกตองและเปนไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด

 - การดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําบันทึกดานการรับ-จายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน/เอกสารการเงิน การนําเงินสงคลัง

23. คูมือการดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําบันทึกดานการรับ-จายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน/เอกสารการเงินการนําเงินสงคลัง ของสํานักงานชลประทานที่ 9

1.3.4 ดําเนินการตรวจสอบ จัดทํารายการปรับปรุงทางบัญชี  - การดําเนินการตรวจสอบ จัดทํารายการปรับปรุง 24. คูมือการดําเนินการตรวจสอบ จัดทํารายการ

เอกสารประกอบงบการเงิน และรายงานทางการเงินตางๆ ทางบัญชี  เอกสารประกอบงบการเงิน และรายงาน ปรับปรุงทางบัญชี  เอกสารประกอบงบการเงิน

เพื่อใหรายการทางบัญชีและงบการเงินมีความถูกตองครบถวน ทางการเงินตางๆ และรายงานทางการเงินตางๆ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

ทันเวลา เปนไปตามระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ

1.3.5 ศึกษา ตรวจสอบ ดําเนินการจัดทําบัญชีพักงาน  - การดําเนินการศึกษา ตรวจสอบ ดําเนินการจัดทํา 25. คูมือการดําเนินการศึกษา ตรวจสอบ ดําเนินการ

ระหวางกอสรางบัญชีงานระหวางกอสราง บัญชีสินทรัพย บัญชีพักงานระหวางกอสรางบัญชีงานระหวางกอสราง จัดทําบัญชีพักงานระหวางกอสรางบัญชีงานระหวาง

โครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหศูนยตนทุน (หนวยงานเจาของ บัญชีสินทรัพย โครงสรางพื้นฐาน กอสราง  บัญชีสินทรัพย โครงสรางพื้นฐาน ของสํานักงาน

งบประมาณ) มีบัญชีสินทรัพยถาวรที่ถูกตอง ครบถวน ชลประทานที่ 9

เปนปจจุบัน

1.3.6 จัดทําตนทุนผลผลิต เพื่อใหไดขอมูลตนทุนที่มีความถูกตอง ครบถวน
 สามารถใชเปนเครื่องมือทางดานการเงินที่สําคัญ สําหรับผูบริหารในการ
ตัดสินใจบริหารการดําเนินงานของหนวยงาน และนําไปสูประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน

 - การดําเนินการตรวจสอบและบันทึกตนทุนผลผลิตในระบบ GFMIS 26. คูมือการดําเนินการตรวจสอบและบันทึกตนทุนผลผลิตในระบบ GFMIS 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

22. คูมือการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบรายงานการเงินเกี่ยวกับการ
บริหารงานบัญชีการเงินภาครัฐ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของสํานักงานชลประทานที่ 9



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

1.3.7 ตรวจสอบการบันทึกรายงานงบประมาณในระบบการบริหารเงิน
งบประมาณและเงินไวเบิกเหลื่อมป (BIS) เพื่อใหการใชเงินเปนไปตาม
แผนงาน/โครงการไมเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และใชเปนขอมูลสําหรับ
ผูบริหารในการติดตามใชจายเงินงบประมาณ

 - การดําเนินการตรวจสอบการบันทึกรายงานงบประมาณในระบบ
การบริหารเงินงบประมาณและเงินไวเบิกเหลื่อมป (BIS)

27. คูมือการดําเนินการตรวจสอบการบันทึกรายงานงบประมาณในระบบการ
บริหารเงินงบประมาณและเงินไวเบิกเหลื่อมป (BIS) ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

1.3.8 ควบคุม ดูแล ดําเนินการลงทะเบียนการบริหารเงินทดรองราชการ 
เงินยืมราชการการใชจายบัตรเครดิตราชการ เรงรัด ติดตามการชดใชเงิน
ยืมทดรองราชการเงินยืมทดรอง เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด

 - การดําเนินการควบคุม ดูแล ดําเนินการลงทะเบียนการบริหาร
เงินทดรองราชการ เงินยืมราชการการใชจายบัตรเครดิตราชการ 
เรงรัดติดตามการชดใชเงินยืมทดรองราชการเงินยืมทดรอง

28. คูมือการดําเนินการควบคุม ดูแล ดําเนินการลงทะเบียนการบริหารเงินทด
รองราชการ เงินยืมราชการการใชจายบัตรเครดิตราชการ เรงรัดติดตามการ
ชดใชเงินยืมทดรองราชการเงินยืมทดรอง ของสํานักงานชลประทานที่ 9

1.3.9 ควบคุม ดูแล ดําเนินการจัดเก็บเงิน และจัดทํารายงานเงินรายไดคา
น้ําชลประทาน เพื่อนําสงกองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานไดตาม
เปาหมายเปนไปตามระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ

 - การดําเนินการควบคุม ดูแล ดําเนินการจัดเก็บเงิน และจัดทํา
รายงานเงินรายไดคาน้ําชลประทาน

29. คูมือการดําเนินการควบคุม ดูแล ดําเนินการจัดเก็บเงินและจัดทํารายงาน
เงินรายไดคาน้ําชลประทาน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

 - การดําเนินการจัดทํารายการเงินงบประมาณการขอกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปและขอขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบ GFMIS

30. คูมือการดําเนินการจัดทํารายการเงินงบประมาณการขอกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปและขอขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบ GFMIS   ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

 - การดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไวเบิกเหลื่อมปและ
ขยายเวลาเบิกจายเงิน

1.3.11 รวบรวม ตรวจสอบ ดําเนินการจัดทําขอมูลการขอรับบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ และบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจําในระบบ 
E-pension เพื่อใหหนวยงานภายใน/ภายนอก ไดขอมูลรายการขอเบิก
บําเหน็จบํานาญที่ถูกตอง ครบถวนปจจุบัน

 - การดําเนินการจัดทําขอมูลการขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
และบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจําในระบบ E-pension

31. คูมือการดําเนินการจัดทําขอมูลการขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
และบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจําในระบบ E-pension ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

1.3.12 ศึกษา วิเคราะห กระบวนการการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 
เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน

 - การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุม
ภายในดานการเงินและบัญชี

32. คูมือการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน
ดานการเงินและบัญชี ของสํานักงานชลประทานที่ 9

1.3.13 ดําเนินการประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดานการเงินและบัญชี

 -  -

1.3.14 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -  -

1.3.10 รวบรวม ตรวจสอบ ดําเนินการจัดทํารายการเงินงบประมาณการ
ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและขอขยายเวลาเบิกจายเงินในระบบ GFMIS  
รวมทั้งขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไวเบิกเหลื่อมและขยายเวลาเบิก
จายเงิน เพื่อใหหนวยงาน(เจาของงาน/งบประมาณ) มีเงินสํารองไวเบิก
เหลื่อมป และขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณไดครบถวน ถูกตอง ตาม

ี่ ํ



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

1.4 งานพัสดุ

1.4.1 ศึกษา วิเคราะห ระบบบริหารงานพัสดุ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่เกี่ยวของ

1.4.2 วางแผน ดําเนินการ จัดหาพัสดุโดยวิธีการตางๆ  - การจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 33.คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

เพื่อใหไดพัสดุเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจางและถูกตอง  - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานแผนจัดซื้อจัดจาง ของสํานักงานชลประทานที่ 9

ตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่เกี่ยวของ

1.4.3 ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารสัญญา  - การบริหารสัญญาจาง  - ใชคูมือเลมที่ 104

เพื่อใหการบริหารสัญญาถูกตอง ครบถวนเปนไป  - การบริหารสัญญาเชา

ตามขอกําหนด และเงื่อนไขของสัญญา  - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสัญญาจาง

1.4.4 จัดทําบัญชีพัสดุ ทะเบียนการเบิกจาย การควบคุมพัสดุ  - การดําเนินการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ  - ใชคูมือเลมที่ 34

 รายงานประจําป และตรวจสอบรายงานประจําปเพื่อใชเปนขอมูลในการ
บริหารงานพัสดุอยางมีประสิทธิภาพ

1.4.5 ดําเนินการจัดการดานคลังพัสดุ เชน การลงทะเบียนการรับ-จายการ
เก็บรักษา เพื่อใหการบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ

 - การดําเนินการจัดการดานคลังพัสดุ  - ใชคูมือเลมที่ 34

1.4.6 ดําเนินการจําหนายทรัพยสินทุกประเภทที่หมดความจําเปนในการ
ใชงานหมดอายุการใชงานเสื่อมสภาพ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ลดภาระ
คาใชจายการเก็บรักษา และสามสารถวางแผนจัดหาพัสดุทดแทนได

 - การดําเนินการจําหนายพัสดุ  - ใชคูมือเลมที่ 34

1.4.7 ตรวจสอบ บันทึก ขอมูลหลักผูขายในระบบ (GFMIS) เพื่อใหมีขอ
มุลหลัก และในการจายเงินในระบบไดถูกตอง

 - การดําเนินการสรางขอมูลหลักผูขายในระบบ (GFMIS)  - ใชคูมือเลมที่ 34

1.4.8 จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินทุกประเภท เพื่อใชในการควบคุม การ
นําไปใชประโยชน และการตรวจสอบรายการสินทรัพย

 - การดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย  - ใชคูมือเลมที่ 34

1.4.9 ศึกษา วิเคราะห กระบวนการบริหารสินทรัพย ตั้งแตการวาง
แผนการจัดหาการใชงานการดูแลรักษา การจําหนาย และการหาทดแทน 
เพื่อใหทราบสถานการณสินทรัพยมีอยูจริง ตรงตามหลักฐานทะเบียนคุม 
และมูลคาทางบัญชีถูกตองตามระบบบัญชีเกณฑกําหนด

 - กระบวนการบริหารสินทรัพย ประเภทครุภัณฑ 34. คูมือการบริหารจัดการสินทรัพย ของสํานักงานชลประทานที่ 9

1.4.10 ศึกษา วิเคราะห ทบทวนปญหาการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณา/
ปรับปรุงกระบวนงานดานการบริหารสินทรัพยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - การดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานดานการบริหารสินทรัพย  - 
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1.4.11 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -  - 

1.5 งานประชาสัมพันธและสารสนเทศ

1.5.1 ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการประชาสัมพันธของสํานักงาน
ชลประทาน เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานการประชาสัมพันธใหบรรลุ
เปาหมายของสํานักงานชลประทาน

 - การวางแผนแนวทางการดําเนินงานการประชาสัมพันธ 35. คูมือการดําเนินงานประชาสัมพันธ ของ สชป . 9

1.5.2 ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ
ตามแผน เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและเลือกใช
เทคโนโลยีสื่อใหม(NEWS MEDIA) ไดอยางเหมาะสม เชน สื่อสังคมออนไลน
 สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อกิจกรรมสิ่งพิมพ และสื่อเสียงตามสายภายใน
องคกร เปนตน เพื่อใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับทราบขอมูล
ขาวสารของสํานักงานชลประทาน และเปนไปตามแผนประชาสัมพันธของ
สํานักงานชลประทานที่กําหนดไว

 - การผลิตสื่อประชาสัมพันธ  - ใชคูมือเลมที่ 35

1.5.3 รวบรวม ประมวล ติดตาม ตรวจสอบ จํานวนความถี่ในการเผยแพร
และผานสื่อตามชองทางตางๆ ที่กําหนด เพื่อใหไดขอมูลประกอบการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ครบถวนถูกตอง

 - การเผยแพรขอมูลขาวสาร  - ใชคูมือเลมที่ 35

1.5.4 พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ ขั้นตอน การ
ใหบริการ และการติดตอประสานงานของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการและ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร

 - การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ ขั้นตอน การ
ใหบริการ และการติดตอประสานงานของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

 -

1.5.5 ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซตใหเปนไปตามการพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐดานคุณภาพเว็บไซตของหนวยงานเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรม ภารกิจงานชลประทานหรืองานอื่นๆ
 ที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลบนเว็บไซตมีความถูกตองครบถวน และทันสมัย

 - การออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซตของ สชป .9  - ใชคูมือเลมที่ 35

 - การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป  - ใชคูมือเลมที่ 351.5.6 วางแผน พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
เพื่อใหมีระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่เปนปจจุบันและถูกตอง 
สนับสนุนการบริหารงานทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

1.5.7 บริหารจัดการขอมูลขาวสารทางราชการตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของสํานักงานชลประทาน ใหมีขอมูลครบถวน 
สมบูรณ และรวดเร็ว ไวใหบริการผูมาขอรับขอมูล เพื่อความโปรงใสของ
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน

 - การบริหารจัดการขอมูลขาวสารทางราชการตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

 - ใชคูมือเลมที่ 35

1.5.8 บริหารจัดการหองสมุด/ศูนยเรียนรู โดยการรวบรวมองคความรูดาน
งานชลประทานและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของไวในหองสมุด และคลังความรูของ
สํานักงานชลประทาน เพื่อใหไดฐานขอมูลองคความรูที่ครบถวน

 - การบริหารจัดการคลังความรูของสํานักงานชลประทาน  - ใชคูมือเลมที่ 35

1.5.9 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -  -
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2. สวนแผนงาน

2.1 ฝายยุทธศาสตร

2.1.1 ศึกษา วิเคราะห วางแผนยุทธศาสตร และคํารับรองการปฎิบัติ
ราชการของสํานักงานชลประทาน ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรม
ชลประทาน และภารกิจหลักของสํานักงานชลประทาน เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของสํานักงานชลประทาน

 - คํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักงานชลประทานที่ 9 36. คูมือการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

2.1.2 สื่อสาร เผยแพร ถายทอด แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทานและ
สํานักงานชลประทานรวมทั้งคํารับรองการปฏิบัติราชการใหหนวยงานและ
บุคลากรภายในสํานักงานชลประทาน เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติใหบรรลุผลตาม
เปาหมาย

 - เผยแพร แผนยุทธศาสตร กรมชลประทาน และคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ

 - ใชคูมือเลมที่ 36

2.1.3 ประสานงาน รวบรวมและติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อวิเคราะห
และจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ พรอมทั้งบันทึกขอมูลผลการตรวจประเมินในระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

 - บันทึกขอมูลผลการตรวจประเมินในระบบติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของกรมชลประทาน

 - ใชคูมือเลมที่ 36

2.1.4 ศึกษา วิเคราะห องคกร เพื่อใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค การดําเนินงานของสํานักงานชลประทาน โดยประยุกตใช
เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานของสํานักงานชลประทาน เชน การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) การจัดการองคความรู (KM) การบริหารความเสี่ยง 
(RM) การควบคุมภายใน และการคํานวณตนทุนผลผลิต เปนตน เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพและบรรลุเปาหมาย

 - รายงานควบคุมภายใน 37. คูมือการจัดทําควบคุมภายในของสํานักงานชลประทานที่ 9  

2.1.5 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวมขอมูลความตองการ 
ขอรองเรียน และขอเสนอแนะของผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวนเสียจาก
ชองทางตางๆ เพื่อกําหนดแนวทางในการตอบสนองหรือจัดการขอรองเรียน
ไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและทันตามระยะเวลาที่กําหนด พรอม
จัดทําเปนฐานขอมูลไวใชในการสืบคนหรือวิเคราะหขอมูล เพื่อ
ประกอบการบริการหรือตัดสินใจของผูบริหารและในจัดทํารายงานตางๆ

 - จัดการขอรองเรียนไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

38. คูมือการดําเนินการจัดการขอรองเรียน ของสํานักงานชลประทานที่ 9
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2.1.6 ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนกอน ระหวาง หลัง การกอสรางงานชลประทาน รวมทั้งแผนการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและเครือขายสงเสริมการมีสวนรวมของ
สํานักงานชลประทาน ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการมีสวนรวมของ
กรมชลประทาน และความตองการตามลักษณะงานและบริบทของแตละ
พื้นที่

 - จัดทําแผนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกอนระหวาง หลัง
การกอสรางงานชลประทาน

39. คูมือการจัดทําแผนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกอน ระหวางหลัง
การกอสรางงานชลประทาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

2.1.7 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

2.2 ฝายแผนงานและงบประมาณ 

2.2.1 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ กลั่นกรองและจัดทําแผนงานและ
งบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) งานเตรียมความ
พรอม งานปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก 
โครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่หมูบานปองกันตนเองชายแดน โครงการ
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล และมีความให
พรอมในการนําไปสูการปฏิบัติ

 - แผนงานงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF)   
 - คําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ

40.คูมือการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 
(MTEF) ของสํานักงานชลประทานที่ 9

2.2.2 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ จัดทําแผนและงบประมาณรายจาย
ประจําป งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซอมแซมบํารุงรักษาโครงการ
ชลประทานโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กโครงการพัฒนาแหลงน้ําใน
พื้นที่หมูบานปองกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ให
สอดคลองกับแผนงานและงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 
(MTEF) แผนงานและกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอของบประมาณ 
โดยมีเกณฑการพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินใหกับหนวยงานในสังกัด
สํานักงานชลประทาน

 - แผนงานงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF)   
 - คําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ

 - ใชคูมือเลมที่ 40
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2.2.3 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ กลั่นกรอง และขออนุมัติ จัดสรร ปรับ
โอน เปลี่ยนแปลงแผนงาน และงบประมาณรายจายประจําป งานปรับปรุง
ระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหลง
น้ําในพื้นที่หมูบานปองกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
ใหถูกตอง รวดเร็วทันเวลา เปนไปตามกฎหมายและระเบียบวิธีการดาน
งบประมาณ เพื่อใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน
สูงสุด

 - แผนบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

 - ใชคูมือเลมที่ 100 , 101 และ 104

2.2.4 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางการขอ
อนุมัติเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง (คา K) การขอรับโอนจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โครงการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ํา และโครงการอื่นๆ ตามพื้นที่ลุมน้ําที่กรมชลประทาน
มอบหมายใหถูกตองและครบถวนตามแนวทางปฏิบัติ  เพื่อใชขอรับการ
จัดสรรเงินงบประมาณ

 - การตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจางการขออนุมัติเงินชดเชยคา
งานสิ่งกอสราง (คา K)

41.คูมือการขอเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง (คา K) ของสํานักงานชลประทาน
ที่ 9

2.2.5 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดทําแผนงานเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และเงินนอกงบประมาณอื่นๆ ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และวัตถุประสงคของ
แหลงเงินทุนอื่นๆ เพื่อใหสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด

 - แผนงานงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  - ใชคูมือเลมที่ 100 , 101 และ 104

2.2.6 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตาม และรวบรวม หนังสือ/ฎีกา ของ
ราษฎรในพื้นที่สํานักงานชลประทาน เพื่อวางแผนงานและงบประมาณ
ตลอดจนเรงรัดผลการดําเนินงานใหแลวเสร็จตามที่มีพระราชดําริ  พรอม
ทั้งจัดทําฐานขอมูลหนังสือ/ฎีกาของราษฎร ไวใชในการตรวจสอบ คนหา 
และติดตามผลการดําเนินงาน

 - แผนงานงบประมาณ งานตามแนวพระราชดําริ  - ใชคูมือเลมที่ 42

2.2.7 เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กิจกรรม การดําเนินงาน
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน นโยบายวัตถุประสงค  เปาหมายของโครงการฯ

 - รายงานผลการการดําเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

 - ใชคูมือเลมที่ 42
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2.2.8 ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และขอเสนอแนะทางวิชาการดาน
การจัดทําประมาณการและอัตราราคางานของโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ําและ
โครงการอื่นๆ ตามพื้นที่ลุมน้ําที่กรมชลประทานมอบหมาย เพื่อใหถูกตอง
เปนไปตามหลักวิชาการหลักเกณฑและแนวทางวิธีปฏิบัติที่กําหนด

 - การใหคําปรึกษา แนะนํา และขอเสนอแนะทางวิชาการดานการ
จัดทําประมาณการและอัตราราคางาน

 - 

2.2.9 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -  - 

2.3 ฝายโครงการพิเศษ 

2.3.1 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดทําแผนงานและ
งบประมาณรายจายลวงหนา ระยะปานกลาง (MTEF) งานเตรียมความ
พรอม โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ํา และโครงการอื่นๆ ตามพื้นที่ลุมน้ําที่กรมชลประทาน
มอบหมายใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมชลประทาน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล และมีความ
พรอมนําไปสูการปฏิบัติ

- แผนงานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ตามกรอบแผนงานและ
งบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) (โครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ํา)

 - ใชคูมือเลมที่ 40

2.3.2 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ กลั่นกรองจัดทําแผนงานและ
งบประมาณรายจายประจําป โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุมน้ําที่
กรมมอบหมาย ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรม นโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาล แผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) และมี
ความพรอมในการนําไปสูการปฏิบัติ

- คําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ (โครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ํา)

 - ใชคูมือเลมที่ 100 , 101 และ 104

2.3.3 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ กลั่นกรอง และขออนุมัติจัดสรร ปรับ
โอน เปลี่ยนแปลงแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป  โครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 
และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุมน้ําที่กรมชลประทานมอบหมาย ใหถูกตอง 
รวดเร็ว ทันเวลา ตามกฎหมายและระเบียบวิธีการดานงบประมาณ  เพื่อให
การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด

- การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ (โครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ํา)

 - ใชคูมือเลมที่ 100 , 101 และ 104



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

2.3.4 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบการจัดทําการจัดซื้อจัดจาง  การขอ
อนุมัติเงินชดเชยคางาน (คา K) การขอรับโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและบรรเทา
ภัยจากน้ํา และโครงการอื่นๆ ตามพื้นที่ลุมน้ําที่กรมชลประทานมอบหมาย
ใหถูกตองและครบถวนตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อใชขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ

- การบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ (โครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ํา)

 - ใชคูมือเลมที่ 100 , 101 และ 104

2.3.5 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดทําแผนงานเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และเงินนอกงบประมาณอื่นๆ ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และวัตถุประสงคของ
แหลงเงินทุนอื่นๆ เพื่อใหสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด

 - แผนงานงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และ
เงินนอกงบประมาณอื่นๆ

 - ใชคูมือเลมที่ 100 , 101 และ 104

2.3.6 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตาม และรวบรวม หนังสือ/ฎีกา ของ
ราษฎรในพื้นที่สํานักงานชลประทาน เพื่อวางแผนงานและงบประมาณ
ตลอดจนเรงรัดผลการดําเนินงานใหแลวเสร็จตามที่มีพระราชดําริ พรอมทั้ง
จัดทําฐานขอมูลหนังสือ/ฎีกา ของราษฎร ไวใชในการตรวจสอบ คนหา 
และติดตามผลการดําเนินงาน

 - ขอมูลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

42. คูมือการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

2.3.7 เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กิจกรรม การดําเนินงาน
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานนโยบายและวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการฯ

- การเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร กิจกรรม การ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผานชองทางตางๆ

-

2.3.8 ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และขอเสนอแนะทางวิชาการดาน
การจัดทําประมาณการและอัตราราคางานของโครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ําและ
โครงการอื่นๆ  ตามพื้นที่ลุมน้ํากรมชลประทานมอบหมาย  เพื่อใหถูกตอง
เปนไปตามหลักวิชาการ  หลักเกณฑ  และแนวทางวิธีปฏิบัติที่กําหนด

- การใหคําปรึกษา แนะนํา และขอเสนอแนะทางวิชาการดานการ
จัดทําประมาณการและอัตราราคางาน (โครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการปองกันและบรรเทาภัยจาก
น้ํา)

-

2.3.9 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

2.4 ฝายติดตามและประเมินผล

2.4.1 ศึกษา วิเคราะห ติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะหเพื่อจัดทํา
รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ
ตามแผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน  โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก
 โครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่หมูบานปองกันตนเองชายแดน โครงการ
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุมน้ําที่
กรมชลประทานมอบหมาย ใหถูกตอง ครบถวน ตามกําหนดเวลาเปน
ปจจุบัน

 - รายงานผลการใชจายงบประมาณ        
 - รายงานผลการดําเนินงาน                 
 - รายงานผลการจัดหา

43. คูมือติดตามผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

2.4.2 รวบรวม วิเคราะห ตรวจสอบแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย
งบประมาณ (Cash flow) ในภาพรวมของสํานักงานชลประทาน ทุก
ประเภทงบรายจายพรอมทั้งติดตามผลการเบิกจาย โดยจัดทําสรุปรายงาน
ผลการปฏิบัติการ พรอมทั้งเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนงานและเปาหมาย

 - แผนการใชจายงบประมาณรายไดระบบ  
 - แผนการเบิกจายของสชป.9

 - ใชคูมือเลมที่ 43

2.4.3 ตรวจสอบ ติดตาม การเตรียมความพรอมของงานกอสรางและการ
ขออนุญาตใชพื้นที่กอสราง โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โครงการ
พัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่หมูบานปองกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ําและโครงการอื่นๆ ตามพื้นที่ลุมน้ําที่กรมชลประทาน
มอบหมายตามแผนงานและงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 
(MTEF) พรอมทั้งเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อชวยเรงรัดการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว

 - แผนงานงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF)
 - คาขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
 - กระบวนการขออนุญาตใชพื้นที่กอสราง

 - ใชคูมือเลมที่ 40



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

2.4.4 ติดตาม วิเคราะห ประเมินผล การปฏิบัติงานในภาคสนาม ระยะ
กอนดําเนินการ ระยะระหวางการดําเนินการ และระยะหลังดําเนินการแลว
เสร็จ โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่
หมูบานปองกันตนเองชายแดนโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา โครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 
และโครงการอื่นๆ ตามพื้นที่ลุมน้ําที่กรมชลประทานมอบหมาย ตาม
รายการงานที่ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําที่ และงบอื่นๆ โดย
จัดทําเปนสรุปรายงานพรอมทั้งเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อชวย
เรงรัดการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานนําขอบกพรอง ปญหา 
อุปสรรคมาใชในการดําเนินงานตอไป

 - รายงานผลการดําเนินงาน  - ใชคูมือเลมที่ 43

2.4.5 รวบรวม วิเคราะห จัดทํารายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับแผนงานและ
งบประมาณ เชน รายงานตางๆ ที่กรมชลประทานและหนวยงานตางๆ 
กําหนดใหจัดทําสง รายงานประจําปของสํานักงานชลประทาน เปนตน เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการดําเนินงานตอไป

 - รายงานผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ  - ใชคูมือเลมที่ 43

2.4.6 ติดตาม ดําเนินการ บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของดานแผนงานและ
งบประมาณโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โครงการพัฒนาแหลงน้ําใน
พื้นที่หมูบานปองกันตนเองชายแดน โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการปองกันและบรรเทาภัย
จากน้ํา และโครงการอื่นๆ ตามพื้นที่ลุมน้ําที่กรมชลประทานมอบหมายใน 
Website ที่มีการกําหนดใหบันทึก เชน รายงานระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (ระบบ online) ของกองแผนงาน 
รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหลง
น้ําใน Website ของสํานักนายกรัฐมนตรีเปนตน เพื่อใชเปนแหลงขอมูล
ติดตามการดําเนินงาน

 - รายงานผลการเบิกจายและผลการดําเนินงาน 44. คูมือการบันทึกขอมูลในระบบ Online ของสํานักงานชลประทานที่ 9

2.4.7 ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม และจัดทําฐานขอมูลโครงการตางๆ 
ตามที่มีการถายโอนภารกิจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใช
แหลงขอมูลในการดําเนินงานตอไป

 - ฐานขอมูลการถายโอนภารกิจให อปท.  -
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2.4.8 ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาและออกแบบระบบ
ฐานขอมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/ผลการดําเนินงานกอสราง
โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก  โครงการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่
หมูบานปองกันตนเองชายแดนโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา โครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 
และโครงการอื่นๆ  ตามพื้นที่ลุมน้ําที่กรมชลประทานมอบหมายของ
สํานักงานชลประทานที่แลวเสร็จ เพื่อใหไดฐานขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน 
 ใชประกอบการตัดสินใจ และการจัดทํารายงานตางๆ

 - ระบบติดตาม Online  - ใชคูมือเลมที่ 43

2.4.9 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -  -
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3. สวนวิศวกรรม

3.1 ฝายพิจารณาโครงการ 

3.1.1 รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห ศักยภาพของลุมน้ําในพื้นที่ - ขอมูลและลักษณะณะกายภาพของลุมน้ํา

สํานักงานชลประทาน เพื่อวางแผนหลักการพัฒนาแหลงน้ํา ไวใช - ความตองการใชน้ําแตละลุมน้ํา

เปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาแหลงน้ํา - ปริมาณน้ําทา

- ปริมาณน้ําที่เก็บกักได

- แผนการพัฒนาแหลงน้ํา

3.1.2 ศึกษา วิเคราะห และบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาลุมน้ํา - ขอมูลการบริหารจัดการน้ํา

ที่คาบเกี่ยวระหวางสํานักงานชลประทาน เพื่อใชเปนแนวทาง - ขอมูลการพัฒนาแหลงน้ํา

ในการวางแผนพัฒนาลุมน้ํารวมกันอยางมีประสิทธิภาพ - แผนพัฒนาลุมน้ําที่คาบเกี่ยวระหวางสํานักงานชลประทาน

45. คูมือการหาปริมาณพื้นที่รับน้ําฝนจุดที่ตั้งโครงการ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

46. คูมือการหาปริมาณน้ําไหลผานหัวงาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

47. คูมือการหาปริมาณน้ําฝนรายเดือน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

48. คูมือการคํานวณปริมาณน้ําที่ตองสงไปยังแปลงเพาะปลูกพืช ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

 49. คูมือการพิจารณาอาคารชลประทานที่เหมาะสมในการกอสราง ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

50. คูมือการจัดทํา Reservoir Operation Study ของสํานักงานชลประทาน
ที่ 9

3.1.4 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ชี้แจงขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับ - รายงานแนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอน

งานพิจารณาความเหมาะสมโครงการเบื้องตน เพื่อใหผูรองเรียน ของผูที่ไดรับผลกระทบจากการพิจารณาโครงการ

ไดรับขอมูล คําตอบขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา

ความเดือดรอนของผูที่ไดรับ ผลกระทบจากการพิจารณาโครงการ

3.1.5 ศึกษา วิเคราะหขอมูล คํานวณปริมาณงาน เพื่อจัดทํา - หลักเกณฑการจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจาง  - ใชคูมือเลมที่ 104

เอกสารจัดซื้อจัดจาง ราคากลางเงื่อนไขและขอกําหนดในการจาง

 (TOR) งานดานพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

และการออกแบบใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม และระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ

3.1.3 รวบรวมขอมูลความตองการ ความเหมาะสมของโครงการทางดาน
วิศวกรรม ประยุกตใชขอมูลพื้นฐานดานสภาพภูมิประเทศเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และความมั่นคง สภาพปฐพีและธรณี สภาพลุมน้ํา สภาพการ
เพาะปลูก สภาพทางอุทกวิทยาเพื่อวิเคราะห ตรวจสอบ จัดทํารายงานการ
พิจารณาความเหมาะสมเบื้องตน โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุมน้ําที่
กรมมอบหมาย

- รายงานการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องตน โครงการพัฒนา
แหลงน้ําขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
โครงการอื่นๆ
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3.1.6 ศึกษา วิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศหรือ
แนวทางวิธีการที่เปนประโยชนในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

- สื่อการเรียนรูและการใชเทคโนโลยี โปรแกรมประยุกต 51. คูมือการประเมินความเหมาะสมของการเพาะปลูกพืช 
โดย Agri - Map ของสํานักงานชลประทานที่ 9

3.1.7 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมายเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด

 -  - 

3.2 ฝายสํารวจภูมิประเทศ

3.2.1 วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห สํารวจสภาพภูมิประเทศตามรายงาน
การพิจารณาความเหมาะสมเบื้องตน ตามมาตรฐานการสํารวจของกรม
ชลประทาน แลวเสร็จตามแผนระยะเวลาที่กําหนด เพื่อจัดทําแผนที่สํารวจ
ภูมิประเทศประเภทตางๆ

- การเตรียมงาน,วางแผนงานสํารวจ 52. คูมือการสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ เพื่องานออกแบบและงานกอสราง 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

3.2.2 วางแผน สํารวจ วางหมุดหลักฐาน ไวใชเปนหมุดอางอิงในการจัดทํา
แผนที่งานสํารวจ ใหมีคาพิกัด คาระดับถูกตอง และใชในงานกอสราง โดย
นําไปกําหนดตําแหนงและระดับอาคารที่ถูกตองตามแบบ

- การเตรียมหมุดอางอิงในการจัดทําแผนที่งานสํารวจ  - ใชคูมือเลมที่ 52

3.2.3 ศึกษา พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรและการ
นําเทคโนโลยี โปรแกรมและเครื่องมือสมัยใหมมาใชในงานสํารวจ เพื่อให
โปรแกรมในการสํารวจ และแผนที่สํารวจภูมิประเทศที่มีความถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชงานไดสะดวกรวดเร็ว

- การใช GIS ประกอบในงานสํารวจทําแผนที่ทางพื้นดิน  - ใชคูมือเลมที่ 52

3.2.4 วิจัย พัฒนา ตรวจสอบ และวางระบบฐานขอมูลดานการสํารวจใน
รูปแบบดิจิตอลไฟลเพื่อใหไดฐานขอมูลดานการสํารวจที่มีความเปนปจจุบัน
 สามารถนําไปใชงานไดสะดวก รวดเร็ว

- การสํารวจทําแผนที่ดิจิตอล  - ใชคูมือเลมที่ 52

3.2.5 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

- การติดตอขอขอมูลหรือประสานงานกับหนวยงานตางๆ
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3.3 ฝายตรวจสอบและวิเคราะหดานวิศวกรรม

53. คูมือปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติดินและดินถมคันทาง 
54. คูมือการการทดสอบคุณสมบัติดินลูกรังและชั้นรองพื้นทางลูกรัง

55. คูมือการการทดสอบคุณสมบัติหินคลุก

 - รายงานผลการทดสอบคุณภาพความแนนการบดอัดวัสดุในพื้นที่
กอสราง

56. คูมือการการทดสอบคุณสมบัติหินใหญ
57. คูมือการการทดสอบคุณสมบัติหินยอยและกรวด

 - รายงานผลการทดสอบคุณภาพแทงคอนกรีตที่ใชในการกอสราง 58. คูมือการการทดสอบคุณสมบัติทราย

59. คูมือการการทดสอบความแนนการบดอัดวัสดุ

60. คูมือการการทดสอบคุณภาพแทงคอนกรีต

3.3.2 ศึกษา วิจัย วิเคราะห ประยุกต พัฒนา คอนกรีตและวัสดุ  - รายงานการนําเทคโนโลยีมาใชการทําคอนกรีตที่มี  -ใชคูมือเลม 57, 58, 60 และ 61

ที่นํามาใชในการกอสรางโดยใชความรูและเทคโนโลยีมาพัฒนา ความเหมาะสม

และประยุกตใชในการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดเทคนิคและ

วิธีการทดลองใหไดตามมาตรฐานหลักวิศวกรรม ขอกําหนดทาง 

วิชาการ และมีความมั่นคง แข็งแรงปลอดภัย

3.3.3 พัฒนากํากับดูแลตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงาน  - รายงานการศึกษา ทดลอง เพื่อใหไดวัสดุที่มีความ  -ใชคูมือเลม 53 -59

กอสราง ตลอดจนวิเคราะหขอมูลเพื่อใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ในงานกอสราง

แกไขปญหาในการควบคุมคุณภาพของงานกอสราง

3.3.4 ศึกษาวิจัยประยุกตและพัฒนาอุปกรณทดสอบวัสดุกอสราง  - มีเครื่องที่เหมาะสมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีเครื่องมืออุปกรณทดสอบ

วัสดุกอสรางเพียงพอกับความตองการของงาน

3.3.5 ศึกษาวิจัยและพัฒนาการทดสอบหาคาพารามิเตอรและ  - รายงานผลการออกแบบสวนผสมคอนกรีต 61.คูมือการออกแบบสวนผสมคอนกรีต ของสํานักงาน

คุณสมบัติของวัสดุเพื่อนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจ ชลประทานที่ 9

ในการออกแบบสวนผสมคอนกรีตที่ใชในการกอสราง

3.3.6 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงานการตรวจสอบ  - การตรวจสอบสถานะการปฏิบัติงาน และการนําขอมูล

คุณสมบัติวัสดุที่ใชในงานกอสรางและใหบริการทดสอบคุณภาพงาน ไปใช ของผูรับบริการ

ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3.7 ศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลวัสดุที่นํามาใช  - ฐานขอมูลคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานกอสรางในพื้นที่

กอสรางงานชลประทาน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ สํานักงานชลประทานที่ 9

ในการเลือกใชวัสดุกอสรางใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ และขอมูล

เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูออกแบบ

ระหวาง และหลังการดําเนินงาน เพื่อใหไดวัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

เพื่อความมั่นคง แข็งแรง ตามขอกําหนดดานวิศวกรรม

 - รายงานผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ที่นํามาใชในงานกอสราง 
ประกอบดวย ดิน ดินถมคันทาง ดินลูกรัง ชั้นรองพื้นทางลูกรัง วัสดุ
คัดเลือก ก วัสดุคัดเลือก ข หินคลุก หินใหญ หินยอย กรวดและทราย

3.3.1 ศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบ วิเคราะห วิจัย ทดลอง ทดสอบ
วัสดุที่ใชในการกอสราง ปรับปรุงโครงการ และใหบริการทดสอบคุณภาพ
งานกอสราง (งานดิน คอนกรีตและงานอื่นๆในสนาม) รวมทั้งจัดทํารายงาน

  ้
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3.4 ฝายออกแบบ 

 - แบบอาคารชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษ  งานปรับปรุง
โครงการ งานปองกันและบรรเทาอุทกภัย

3.4.2 ศึกษา กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจสอบวิเคราะห  - เอกสารประกวดราคาจางเหมากอสราง              -ใชคูมือเลม 104

ขอมูลดานวิศวกรรมประกอบการจัดทําเอกสารประกวดราคา  - เอกสารราคาจางสํารวจ-ออกแบบ 

จางเหมากอสรางและจางสํารวจ-ออกแบบ 

3.4.3 กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินการดําเนินงานออกแบบ  - แบบที่แกไขแลวเร็จอันเนื่องมาจากปญหาทางเทคนิค -

ของบริษัทที่ปรึกษา โดยดําเนินการแกไขปญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นระหวางกอสราง

ระหวางการกอสราง ตรวจสอบและคํานวณปริมาณงานและราคา

ที่จะกอสราง รวมทั้งเก็บแบบและพิมพแบบ ตลอดจนใหคําแนะนํา

ทางดานวิชาการและแกไขปญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหวาง

การกอสราง โดยเปนผูกําหนดเงื่อนไข (Specification) 

ในการกอสรางหรือจัดหาใหถูกตอง ครบถวน ตามมาตรฐาน 

หลักเกณฑ กฎหมาย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําเปนเอกสารประกอบ

การจัดซื้อจัดจางตางๆ ของสํานักงานชลประทาน

3.4.4 ศึกษา พัฒนา ประยุกต และปรับปรุง การออกแบบเพื่อการ  - แบบมาตรฐานที่ไดประยุกตและปรับปรุงความสอดคลอง  - ใชคูมือเลมที่ 62-63

กอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ระบบสงน้ํา กับความตองการของชุมชน สิ่งแวดลอม สะดวกกับการ

และระบบระบายน้ํา เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว สะดวกกับการใชงาน ใชงาน ประหยัดเวลาและทรัพยากร

ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีความสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชุนและสิ่งแวดลอม

3.4.5 ศึกษา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาแบบมาตรฐานงานดาน  - แบบมาตรฐานที่ปรับปรุงเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ   64. คูมือการออกแบบอาคารอัดน้ําพรอมระบายน้ําลน

ระบบชลประทานและอาคารประกอบ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักชลประทานที่ 9 ของสํานักงานชลประทานที่ 9

ภูมิประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (โดยสามารถแสดงถึงการกําหนด

เงื่อนไขในการออกแบบ (Design Criteria)

62. คูมือการออกแบบฝายน้ําลน 
63. คูมือการออกแบบประตูระบายน้ํา  

3.4.1  ศึกษา พัฒนา กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ประยุกตและ
ปรับปรุง เกี่ยวกับการดําเนินงานดานออกแบบงานตางๆ ภายในเขต
สํานักงานชลประทานโดยการออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
โครงการพิเศษ และงานปรับปรุงโครงการ รวมทั้งการออกแบบโครงการ
ป ั ั  ิ ี   ป
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3.4.6 ศึกษา พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรและการ
นําเทคโนโลยี โปรแกรม และเครื่องมือสมัยใหมในการออกแบบ เพื่อให
โปรแกรมในการออกแบบ และแบบที่มีความถูกตอง มีประสิทธิภาพ และ
สามารถนําไปใชงานไดสะดวกรวดเร็ว

 - คูมือการประยุกตใชเทคโนโลยีรวมกับงานออกแบบ 65. คูมือการประยุกตใชเทคโนโลยี รวมกับงานออกแบบของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

3.4.7 ศึกษา คนควา วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาวิธีการออกแบบและ
ดําเนินการจัดทําคูมือการออกแบบและบํารุงรักษาอาคารชลประทานที่
ทันสมัยเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

 - คูมือการออกแบบอาคารชลประทาน  - ใชคูมือเลมที่ 62-64

3.4.8 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 - การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-

3.5 ฝายปฐพีและธรณีวิทยา

3.5.1 ศึกษา รวบรวม ประเมินผล คํานวณทางวิศวกรรม สํารวจ  - รายงานสํารวจปฐพีกลศาสตร (แหลงบอยืมดิน)             66.คูมือการสํารวจปฐพีกลศาสตร (แหลงบอยืมดิน)             

วิเคราะห และตรวจสอบวิธีการสํารวจทางธรณีวิทยารากฐาน  - รายงานการสํารวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

วิศวกรรมธรณี ปฐพีและธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม  67.คูมือการสํารวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน

อุทกธรณีวิทยาและพิจารณาความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยของดิน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

หินฐานราก โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กและขนาดกลาง 

เพื่อจัดทํารายงานผลการสํารวจดานปฐพีและธรณีวิทยา

3.5.2 ศึกษา วิเคราะห คํานวณทางวิศวกรรม วิจัย ออกแบบ  - รายงานผลการวิเคราะหปริมาณน้ําซึมผานฐานรากเขื่อน 68.คูมือการวิเคราะหปริมาณน้ําซึมผานฐานรากเขื่อนและ

ตรวจสอบ กําหนดแนวทางและวิธีการปรับปรุงฐานราก เพื่อจัดทํา และแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก แบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก ของสํานักงานชลประทานที่ 9

แบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานรากของอาคารชลประทานตาม

มาตรฐานดานวิศวกรรม

3.5.3 ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแล ดําเนินการงานปรับปรุงฐาน  - รายงานการปรับปรุงฐานรากเขื่อนโดยวิธีการเจาะ 69.คูมือการปรับปรุงฐานรากเขื่อนโดยวิธีการเจาะและ

รากเขื่อนและอาคารประกอบ เพื่อใหฐานรากมีความมั่นคงแข็งแรง และอัดฉีดของผสม อัดฉีดของผสม ของสํานักงานชลประทานที่ 9

เพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนัก และปองกันการรั่วซึมของน้ํา

ผานลอดตัวเขื่อน

3.5.4 ศึกษา พิจารณา เสนอแนะ เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัด  - การเสนอแนะขอคิดเห็น เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัด  - ใชคูมือเลมที่ 66-67 และ 69

ที่เกี่ยวของดานธรณีวิทยา เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของเขื่อน ที่เกี่ยวของดานธรณีวิทยา

เก็บกักน้ําและอาคารชลประทานตางๆ โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม

มาใชเพื่อใหถูกตอง แมนยํา ยิ่งขึ้น
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3.5.5 รวมศึกษา วิเคราะหขอมูล คํานวณปริมาณงาน เพื่อจัดทํา  - การรวมศึกษา วิเคราะหขอมูล คํานวณปริมาณงาน 

เอกสารจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง เงื่อนไขและขอกําหนดในการจาง ราคากลาง เงื่อนไขและขอกําหนดในการจาง (TOR) 

(TOR) งานดานปฐพีและธรณีวิทยา ใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม งานดานปฐพีและธรณีวิทยา

หลักวิชาการดานปฐพีและธรณีวิทยา และระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ

3.5.6 ใหคําปรึกษา กํากับ ควบคุม เสนอแนะขอคิดเห็นงานดาน  - การใหคําปรึกษา เสนอแนะขอคิดเห็นงานดานปฐพีและ

ปฐพีและธรณีวิทยากับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรูปแบบ ธรณีวิทยากับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

และวิธีการในการแกไขปญหาที่ถูกตอง ผูรับบริการมีความพึงพอใจ

3.5.7 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  - การรวมกับหนวยงานอื่นปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงาน เปาหมายที่กําหนด

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

4. สวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา 

4.1 ฝายบริหารจัดการน้ํา 

4.1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูลดานอุทกวิทยา รวมทั้งขอมูลความ
ตองการใชน้ําตางๆ เพื่อวางแผนการจัดสรรน้ํา การสงน้ํา และการระบายน้ํา
ในฤดุแลงและฤดูฝน ทั้งในระดับโครงการระดับจังหวัด และระดับลุมน้ําให
เหมะสมกับปริมาณน้ําตนทุนและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ 
(สนับสนุนภาคการใชน้ําในกิจกรรม 4 ดาน คือ ดานการอุปกโภค-บริโภค 
ดานการเกษตร ดานการรักษาระบบนิเวศและดานอุตสาหกรรมอยางสมดุล)

 - การวางแผนการใชน้ําจากแหลงน้ําตนทุน 70. คูมือการวางแผนการใชน้ําจากแหลงน้ําตนทุน ของสํานักงานชลประทานที่
 9

4.1.2 ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการน้ําใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนที่กําหนด

 - การติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการน้ํา  - ใชคูมือเลมที่ 111-113

4.1.3 ศึกษา วิเคราะหสภาพการใชน้ําตางๆ และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ําในชวงฤดูฝนและฤดูแลง เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพการ
ชลประทานในชวงฤดูฝนและฤดูแลง นําไปใชการวางแผน ปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา

 - การคํานวนหาประสิทธิภาพการชลประทาน 71. คูมือการคํานวนหาประสิทธิภาพการชลประทาน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

4.1.4 ศึกษา คนควา พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดเก็บ การ
วิเคราะหขอมูล น้ําฝน น้ําทา น้ําชลประทาน ระดับน้ํา ปริมาณน้ําในอาง
เก็บน้ํา และพื้นที่ชลประทาน เพื่อชวยเหลือในการตัดสินใจดานการจัดสรร
น้ํา การระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 - การประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ํา
 - มีเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการน้ํา

 - ใชคูมือเลมที่ 117

4.1.5 ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ดานการบริหารจัดการน้ํา เพื่อเปน
เครื่องมือชวยในการบริหารจัดการน้ํา

 - การพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการน้ํา
 - มีเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการน้ํา

 - ใชคูมือเลมที่ 117

4.1.6 ถายทอดองคความรูหรือใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานดาน
วิศวกรรมชลประทาน การบริหารจัดการน้ําแกเจาหนาที่ในหนวยงาน 
เกษตรกร ผูใชน้ําหรือผูรับบริการทุกภาคสวน เพื่อสรางความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการ
ดําเนินงานบริหารจัดการน้ํารวมกัน

 - การประชาสัมพันธการบริหารจัดการน้ํา
 - ผูใชน้ําหรือผูรับบริการทุกภาคสวน มีความรูความสามารถที่จะ
ทําการบริหารจัดการน้ํารวมกันได

 - ใชคูมือเลมที่ 221

4.1.7 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -  -



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
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4.2 ฝายปรับปรุงบํารุงรักษา

4.2.1 รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห พิจารณาปรับปรุงและบํารุงรักษาที่
อยูในเขตสํานักงานชลประทาน โดยตรวจสอบวิเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อให
มีความเหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการ

 - รายงานความตองการและความจําเปนในการปรับปรุงบํารุงรักษา
และซอมแซมอาคารชลประทาน
 - รายงานขอเสนอแนะแนวทาง วิธีการซอมแซม/ปรับปรุงอาคาร
ชลประทาน

72. คูมือการบํารุงรักษาอาคารชลประทาน ของ สชป 9

4.2.2 ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนงานซอมแซมและบํารุงรักษา และ
แผนงานปรับปรุงเพื่อใชบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ

 - แผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน
 - แผนงานซอมแซมอาคารชลประทาน

 - ใชคูมือเลมที่ 40

4.2.3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การปรับปรุง ซอมแซม และ
บํารุงรักษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

 - อาคารชลประทานที่อยูในสภาพพรอมใชงาน  - ใชคูมือเลมที่ 72

4.2.4 ศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานปรับปรุงและบํารุงรักษา (บัญชีอาคารชลประทาน ประวัติ
การซอมแซม ปรับปรุงและบํารุงรักษาอาคารชลประทาน )

 - ฐานขอมูลบัญชีอาคารชลประทาน ประวัติการซอมแซม ปรับปรุง
และบํารุงรักษาอาคารชลประทาน

73. คูมือการจัดการฐานขอมูลบัญชีอาคารชลประทานโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

4.2.5 ศึกษา คนควา วิเคราะห และประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
ปรับปรุงและบํารุงรักษา เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และประหยัด 
ตรวจตามเปาประสงคในการใชงานของระบบชลประทาน

 - การปรับปรุงและบํารุงรักษาอาคารชลประทาน  - ใชคูมือเลมที่ 73

4.2.6 ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ดานการปรับปรุงและบํารุงรักษา 
เพื่อแกไขปญหา/อุปสรรคในปฏิบัติงาน

 - การปรับปรุงและบํารุงรักษาอาคารชลประทาน  - ใชคูมือเลมที่ 73

4.2.7 ควบคุม กํากับ ดูแล พิจารณาการขอใชหรือขอเชาที่ราชพัสดุและ
ทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่สํานักงานชลประทานรับผิดชอบ เพื่อใหการ
ใชพื้นที่เกิดประโยชนสูงสุด

 - การขอใชหรือขอเชาที่ราชพัสดุและทางน้ําชลประทาน  - ใชคูมือเลมที่ 114

4.2.8 วิเคราะห ตรวจสอบ กํากับ ดูแล การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่ง
ปลูกสรางในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน

 - การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางในที่ราชพัสดุ  - ใชคูมือเลมที่ 114

4.2.9 ถายทอดองคความรูหรือใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานดานวิชาการ 
ดานปรับปรุงและบํารุงรักษาแกเจาหนาที่ในหนวยงาน เกษตรกร ผูใชน้ํา 
หรือผูรับบริการทุกภาคสวน เพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดประโยชนแลบะความรวมมือในการปฏิบัติงาน
รวมกัน

 - ระบบใหคําปรึกษา แนะนํา และถานทอดความรูดานการ
ปรับปรุงบํารุงรักษา
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4.2.10 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

4.3 ฝายประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา 

4.3.1 รวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา และประยุกตใชขอมูลดานอุทกวิทยา
และอุตุนิยมวิทยา เพื่อนํามาวิเคราะหประมวลผลสถานการณน้ํา สําหรับใช
ในการวางแผนและการตัดสินใจอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 - การวางแผนและการตัดสินใจในการใชน้ําอยางเหมาะสม 74. คูมือการประมวลและวิเคราะหสถานการณน้ํา

4.3.2 ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีหรือแบบจําลอง 
เพื่อใชงานในดานบริหารจัดการน้ํา คาดการณน้ําหลาก และติดตาม/เฝา
ระวังสถานการณน้ําอยางใกลชิดดวยระบบโทรมาตร (Telemetering 
System) รวมกับระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบโทรมาตรและระบบ
พยากรณสถานการณน้ําที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อเผยแพร/สนับสนุนขอมุล
สถานการณน้ําใหกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของสําหรับใชในการพิจารณา
วางแผนบริหารจัดการน้ําและแจงเตือนสถานการณน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 - มีขอมูลที่สามารถใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการน้ํา คาดการณ
น้ําหลาก และติดตาม/เฝาระวังสถานการณน้ําอยางใกลชิด

 - ใชคูมือเลมที่ 74

4.3.3 ศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมชลประทาน การพยากรณสถานการณน้ําเพื่อการ
เฝาระวังและเตือนภัยอันเกิดจากน้ํา ใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ (ระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับ
รายงานสถานการณน้ํา การเฝาระวังและเตือนภัยอันเกิดอจากน้ํา แผนที่
เสี่ยงภัยอันเกิดจากน้ํา ฯลฯ)

 - ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับรายงานสถานการณน้ํา การ
เฝาระวังและเตือนภัยอันเกิดจากน้ํา แผนที่เสี่ยงภัยอันเกิดจากน้ํา

 - ใชคูมือเลมที่ 74

4.3.4 ศึกษา และวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดแนวทาง กระบวนงาน 
แผนงานแกไขปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา แผนการใชเครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องสูบน้ําในชวงที่เกิดอุกทภัยและภัยแลงที่มีประสิทธิภาพ 
และควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการทุกภาคสวนไดอยางทันเวลา 
วิเคราะห จัดทําเกณฑการเตือนภัย วางระบบเฝาระวังเตือนภัย และแผนที่
อพยพในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินโคลนถลม

 - แนวทาง กระบวนงาน แผนงานแกไขปองกัน และบรรเทาภัยอัน
เกิดจากน้ํา

 - ใชคูมือเลมที่ 113
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4.3.5 รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ําดานการชลประทานในอางเก็บน้ําชนาดใหญ ชนาดกลาง และทางน้ํา
ชลประทาน ในพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อจัดทํารายงานผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ํา และรายงานการประเมินผลคุณภาพน้ําดานชลประทาน

 - รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
 - รายงานการประเมินผลคุณภาพน้ําชลประทาน

75. คูมือการตรวจวัดและประเมินคุณภาพน้ํา ของ สชป.9

4.3.6 ศึกษา วิจัย และพัฒนาวัตกรรม ดานการประมวลและวิเคราะห
สถานการณน้ํา เพื่อเปนเครื่องมือในการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา

 - นวัตกรรมดานการประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา  - ใชคูมือเลมที่ 113

4.3.7 ถายทอดองคความรูหรือใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานดานวิชาการ 
(การประยุกตใชแบบจําลองคาดการณพยากรณน้ําหลาก ระบบเฝาระวัง
เตือนภัย และแผนที่อพยพในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินโคลนถลม) แกเจาหนาที่
ในหนวยงาน เกษตรกร ผูใชน้ํา หรือผูรับบริการทุกภาคสวน เพื่อสรางความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดประโยชนและความ
รวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน

 - การประชาสัมพันธเสริมสรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู และความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน

4.3.8 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 - การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

4.4 ฝายสงเสริมการใชน้ํา

4.4.1 วางแผน ควบคุม พัฒนา การดําเนินการมีสวนรวมกับกลุมผูใชน้ํา
ชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน และคณะกรรมการจัดการชลประทาน 
(JMC) ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูการใชน้ําอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ และใหโครงการชลประทานจังหวัด (จังหวัด) และ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา (ชื่อ) สามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของเกษตรกร และสรางความพึง
พอใจในกระบวนการบริหารจัดการน้ํา

 - การมีสวนรวมกับกลุมผูใชน้ําชลประทาน
 - ฐานขอมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน 
 - มีสวนรวมในการจัดตั้งคณะจัดการชลประทาน(JMC)ของ
โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการสงน้ําบํารุงรักษา
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ํา
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของผูประสบภัยจากน้ําชลประทาน

76.คูมือการมีสวนรวมของประชาชน ของสํานักงานชลประทานที่ 9
77.คูมือการจัดตั้งองคกรผูใชน้ําชลประทาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

4.4.2 วางแผนการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู เพื่อใหการใชพื้นที่และการใชน้ํา
สําหรับทําการเกษตรเกิดประโยชนสูงสุด

 -แผนการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และปริมาณน้ําตนทุน

78. คูมือการสงน้ําและบํารุงรักษาโดยเกษตรกรมีสวนรวม ๑๔ ขั้นตอน



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

4.4.3 สํารวจ ศึกษา ติดตาม ประเมินผลสภาพการเพาะปลูกพิช สภารการ
ใชน้ําชลประทานและผลสัมฤทธิ์ทางการเกษตรในเขตชลประทานของโครว
การชลปะทานจังหวัด (จังหวัด) และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา (ชื่อ) 
เพื่อจัดทํารายงานผลการเพาะปลูกพืช และผลผลิตตามลักษณะการพัฒนา
ชลประทานประเภทตางๆ

 - รายงานผลความกาวหนาการปลูกพืชรายสัปดาห
 - รายงานการสํารวจผลผลิตขาวนาป/นาปรัง

 - ใชคูมือเลมที่ 78

4.4.4 ศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานเกษตรชลประทาน (การรายงานผลการเพาะปลูกพืช 
ฐานขอมูลองคกรผูใชน้ํา ฐานขอมูลดานการเกษตรชลประทานพื้นที่
เหมาะสมสําหรับทําการเกษตร (Zoning) ฯลฯ)

 - รายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาหดวยระบบออนไลน
 - ฐานขอมูลองคกรใชน้ําชลประทาน
 - ฐานขอมูลดานเกษตรชลประทาน
 - รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

79. คูมือการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
 ของสํานักงานชลประทานที่ 9

4.4.5 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการในภารกิจชองกรมชลประทานของโครงการชลประทาน (จังหวัด) 
และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา (ชื่อ) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

 - ผลประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของโครงการชลประทาน
และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

 - ใชคูมือเลมที่ 122 และ 124

4.4.6 เผยแพรและถายทอดองคความรูหรือใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการ ผงานเกษตรชลประทาน การใชน้ําชลประทานฯลฯ) แก
เจาหนาที่ในหนวยงาน เกษตรกร ผูใชน้ํา หรือผูรับบริการทุกภาคสวน เพื่อ
สรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดประโยชน
และความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน

 - เอกสารเผยแพร ถายทอดความรู และแนะนํา ในการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการ(งานเกษตรชลประทาน)
 - เอกสารเผยแพร เรื่องการใชน้ําของพืชชนิดตางๆ

80. คูมือการใชน้ําของพืชชนิดตางๆคูมือการบริหารจัดการน้ําคูมือรวมคิดรวม
ทํา ของสํานักงานชลประทานที่ 9
81. คูมือการถอดบทเรียน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

4.4.7 ศึกษา วิจัย และพัฒนาวัตกรรม ดานการใชน้ําและเกษตร
ชลประทาน ผการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา โดยวิธีการใชน้ํา-
Reuse การลดปริมาณการใชน้ํา-Reduce การนํากลับมาใชใหม-Recycle 
ฯลฯ) เพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริมและพัฒนาการใชน้ํา

 - นวัฒกรรม ดานการใชน้ําและเกษตรขลประทาน เชน 
การทําน้ําหยดจากวัสดุเหลือใช

     

4.4.8 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขอหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด      



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

4.5 ฝายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน

4.5.1 ศึกษา วิจัย และตรวจสอบสภาพทางดานวิศวกรรมของเขื่อน ทั้ง
สภาพโครงสรางภายสนอกและพฤติกรรมภายในตัวเขื่อนในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสํานักงานชลประทาน เพื่อรายงานความผิดปกติหรือสภาพ
ความเสียหาย โดยครอบคลุมพาะเขื่อนที่มีรูปแบบ การกักเก็บน้ํา (Storage
 Dam) ไดแก เขื่อนดิน เขื่อนคอนกรีต รวมทั้งอาคารประกอบของตัวเขื่อน
ทั้งหมด

 - เอกสารรายงานพรอมรูปถายแสดงความผิดปกติหรือสภาพความ
เสียหายของเขื่อนหรืออาคารชลประทานพรอมผลการวิเคราะห
สาเหตุเบื้องตน
 - แนวทางการวิเคราะหสภาพเขื่อนหรืออาคารชลประทานในเชิงลึก
 (Depth Inspection)                               
 - แผนการซอมแซมและปรับปรุงเขื่อนใหมีความมั่นคงปลอดภัยตอ
การใชงาน

82. คูมือการปฏิบัติงานตรวจสภาพเขื่อนดิน ของสํานักงานชลประทานที่ 9
83. คูมือการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ของ สชป . 9

4.5.2 ศึกษา สํารวจ วิเคราะห และประเมินสภาพเขื่อนดวยวิธีการตางๆ 
ตาหลักวิชาการ เชน วิธีการดัชนีสภาพ (Condition Index:CI) เพื่อ
วิเคราะหสภาพเขื่อนและอาคารประกอบ สําหรับใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาแนวทางและแผนงานซอมแซมหรือปรับปรุงเขื่อนใหมีความมั่นคง
ปลอดภัย และใชงานไดตามปกติหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - รายงานผลการวิเคราะหสภาพเขื่อนหรืออาคารชลประทานเชิง
ตัวเลขเพื่อบอกระดับสภาพเขื่อนฯหรือสภาพความพรอมตอการใช
งาน        
 - การจัดลําดับความสําคัญกอนหลังในการดําเนินการซอมแซม/
ปรับปรุงเขื่อนหรืออาคารชลประทาน ในแตละองคประกอบ

 - ใชคูมือเลมที่ 82

4.5.3 วิเคราะห วางแผน และคํานวณปริมาณงานในการซอมแซม 
ปรับปรุงเขื่อนและอาคารชลประทานประกอบในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของสํานักงานชลประทานใหถูกตองตามหลักวิชาการ โดยคํานึงถึงความคุม
ทุน ความั่นคงแข็งแรง และประสิทธิภาพในการใชงานที่ดียิ่งขึ้น

 - แนวทางดําเนินการในการแกไขปญหา แผนงานประมาณการคา
กอสราง ในงานซอมแซม/ปรับปรุงเขื่อนและอาคารชลประทาน

84. คูมือแนวทางแกไขปญหาเขื่อนดินและอาคารประกอบ กรณีศึกษาเขต
สํานักงานชลประทานที่ 9

4.5.4 ติดตมสถานการณทางธรรมชาติตางๆ ที่อาจจะมีผลกระทบตอตัว
เขื่อน เชน แผนดินไหว อุทกภัย ปริมาณน้ําหลากเขาอางเก็บน้ําในปริมาณ
สูงและรวดเร็ว เปนตน เพื่อตรวจสอบสภาพของตัวเขื่อนและอาคาร
ประกอบ และเฝาระวังความเสี่ยงตอการเกิดความเสียหายและการวิบัติของ
เขื่อน รวมทั้งกําหนดวิธีปองกัน/แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นและแจงเตือน
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไดอยางทันทวงที

 - รายงานสรุปสภาพความมั่นคงเขื่อนหรืออาคารชลประทานใน
สภาวะวิกฤติ     
 - ขอเสนอแนะแนวทาง วิธีการซอมแซม/ปรับปรุง เขื่อนตามกรณีที่
เกิดความเสียหายหรือเกิดการวิบัติ

 - ใชคูมือเลมที่ 82-83

4.5.5 ประสานงานกับผูเชี่ยวชาญดานการจัดการปลอดภัยเขื่อนรวมทั้ง
บุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมวางแผนการแกไขปญหาดานตางๆ
 ที่เกิดขึ้นกับตวเขื่อนและอาคารประกอบในกรณีเกิดปหญาความผิดปกติที่
มีความซับซอน โดยกําหนดวิธีการและเทคโนโลยีการปรับปรุง/แกไขที่
เหมาะสมทางวิชาการทั้งในสภาวะวิฤกติและสภาวะปกติ

 - รายงานสรุปสภาพความความเสียหายของเขื่อนหรืออาคาร
ชลประทาน              
 - ขอสรุป แนวทาง วิธีการซอมแซม/ปรับปรุง เขื่อนตามกรณีที่เกิด
ความเสียหายหรือเกิดการวิบัติ

 - ใชคูมือเลมที่ 84
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4.5.6 ถายทอดความรูทางวิชาการและใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่โครงการ
ชลประทานและโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาที่มีหนาที่ความรับผิดชอบใน
การดูแลเขื่อน หรือผูปฏิบัติงานในการบริหารจัดการน้ําของอางเก็บน้ําตางๆ
 ภายในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานชลประทานใหสามารถตรวจสอบ
สภาพ สังเกตความผิดปกติของเขื่อน และการใชเครื่องมือในการตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อนไดอยางถูกตอง ตลอดจนสามารถแกไขปญหาจากความ
เสียหายของเขื่อนในเบื้องตนได

 - เอกสารคูมือตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานดานการจัดการความ
ปลอดภัยเขื่อน             
 - การถายทอดโดยการรวมปฏิบัติงานภาคสนาม ที่ครอบคลุมทุก
กรณี

 - ใชคูมือเลมที่ 82-83

4.5.7 วางแผน และกํากับดูแลการดําเนินงานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือ
ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนรวมกับโครงการตางๆ ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของสํานักงานชลประทาน โดนกําหนดลักษณะและรูปแบบของเครื่องมือ
ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนใหอยางเหมาะสมตามประเภทและพื้นที่ตั้งของ
เขื่อนตางๆ

 - แผนงานการดําเนินงานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อน                   
 - การกําหนดชนิดเครื่องมือและวิธีการทํางานในการติดตั้งเครื่องมือ
วัดพฤติกรรมเขื่อน

 - ใชคูมือเลมที่ 83

4.5.8 รวบรวมและจัดทําระบบฐานขอมูลสภาพเขื่อนที่เปนปจจุบัน 
(Real-Time) โดยประยุกตใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
เพื่อการรายงานสภาพของเขื่อนแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของแลประชาชนทั่วไป

 - ระบบฐานขอมูลเขื่อนและอาคารชลประทานที่มีการบันทึกใน
ระบบ Digital และการแสดงผลในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสาตร (Gis)              
 - การเผยแพรฐานขอมูลเขื่อน ผานทางเว็บไซต ของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

 -

4.5.9 พัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองประเมินสภาพเขื่อนในเชิงตัวเลข 
เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยทดแทนหรือปรับปรุงวิธีการ
ตรวจประเมินแบบเดิมใหไดผลการประเมินที่ถูกตองรวดเร็ว และมี
กระบวนการตรวจสอบที่งายขึ้น

 - รายงานผลการวิเคราะหสภาพเขื่อนหรืออาคารชลประทานเชิง
ตัวเลขเพื่อบอกระดับสภาพเขื่อนฯหรือสภาพความพรอมตอการใช
งาน             
 - กําหนดการปรับปรุงคาพารามิเตอรบางรายการเพื่อใหไดผล
คํานวณที่นาเชื่อถือมากขึ้น

 - ใชคูมือเลมที่ 83

4.5.10 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด
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5. สวนเครื่องจักรกล

5.1 ฝายวิศวกรรมเครื่องจักรกล

5.1.1 ศึกษา วิเคาะห ตรวจสอบ ดําเนินการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณ การปฏิบัติงานและการซอมแซมบํารุงรักษา เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ ทั้งทางบกและทางน้ํา เครื่องมือกลเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่อง
สูบน้ําทั้งที่ใชเครื่องยนตและไฟฟา รวมทั้งสถานีสูบน้ําเครื่องมือสื่อสาร 
ระบบไฟฟา ระบบประปา เครื่องกวานบานระบาย ระบบสารสนเทศ และ
เครือขาย ระบบตรวจวัด และควบคุมระยะไกลใหไดแผนงานที่สอดคลอง
กับภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย

 - แผนการปฏิบัติงานซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ

85. คูมือการจัดทําแผนการปฏิบัติงานซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

5.1.2 วางแผน ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทําขอมูล
รายงานผลการปฏบัติงานการใชงาน การบํารุงรักษา เครื่องจักรกล 
เครื่องมือกล ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา เครื่องจักรกลไฟฟา 
เครื่องจักรกลสูบน้ําทั้งที่ใชเครื่องยนตและไฟฟา รวมทั้งสถานีสูบน้ํา 
เครื่องมือสื่อสาร ระบบไฟฟา ระบบประปา และเครื่องจักรกลอื่นๆ สําหรับ
ดําเนินงานดานการพัฒนาแหลงน้ําและการบํารุงรักษาระบบชลประทาน 
เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน การใชงานและการบํารุงรักษาใหเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

 - ขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน การใชงานและการบํารุงรักษา 
 - แผนการตรวจสอบและประเมินผลเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
 - การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

 - ใชคูมือเลมที่ 85 และ 90

5.1.3 ศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆดาน
เครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องจักรกล
สูบน้ําทั้งที่ใชเครื่องยนตและไฟฟา รวมทั้งสถานีสูบน้ําเครื่องมือสื่อสาร 
ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร อุปกรณบังคับ
น้ําชนิดตางๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 - ผลงานถูกตองแมนยํา และแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดเปนไป
ตามแผนที่วางไว 
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

 - ใชคูมือเลมที่ 85 และ 90

5.1.4 ตรวจสอิบแผนการจัดซื้อจางงานดานเครื่องกลของสํานักงาน
ชลประทานและโครงการตางๆ ใหถูกตองและครบถวนตามแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใชขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ

 - แผนจัดซื้อจัดจางที่ถูกตองและครบถวนตามแนวทางปฏิบัติ 86. คูมือการทําแผนจัดซื้อจัดจางงานดานชางกล ของสํานักงานชลประทานที่
 9

5.1.5 วิเคราะห ตรวจสอบ กลั่นกรอง และดําเนินการขออนุมัติจัดสรร 
ปรับ โอนเปลี่ยนแปลงผลงานและรายจายประจําปของสวนเครื่องจักรกล
ใหมีความถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา ตามระเบียบกฏหมาย และระเบียบ
วิธีการดานงบประมาณ

 - งบประมาณคาใชจายประจําปของสวนเครื่องจักรกลที่ถูกตอง 
รวดเร็วทันเวลาและเปนไปตามระเบียบ วิธีการดานงบประมาน

87. คูมือการดําเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของสวน
เครื่องจักรกล ของสํานักงานชลประทานที่ 9
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5.1.6 สํารวจ รวบรวมขอมูล พัฒนาและออกแบบดัดแปลง รวมทั้งจัดทํา
ฐานขอมูลเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องสูบน้ําทั้งที่
ใชเครื่องยนตและไฟฟารวมทั้งสถานีสูบน้ําเครื่องมือสื่อสารระบบไฟฟา 
ระบบประปา ระบบสื่อสาร เครือขายเพื่อใหไดฐานขอมูลที่ถูกตองเปน
ปจจุบันใชประกอบการตัดสินใจและจัดทํารายงานตางๆ

 - ฐานขอมูล เครื่องจักรกล เครื่องมือกล ระบบไฟฟา ประปา 
ระบบสื่อสาร เครื่องกวานบานระบาย ฯลฯ ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน

 -

5.1.7 ใหคําแนะนํา ปรึกษา และถายทอดความรูเกี่ยวกับงานเครื่องจักรกล
และเครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องสูบน้ําทั้งที่ใชเครื่องยนตและ
ไฟฟารวมทั้งสถานีสูบน้ํา ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา เครื่องมือ
สื่อสารและสารสนเทศ ตามหลักวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อนําความรูไดรับพัฒนาการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดแกการปฏิบัติงาน

 -การใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดความรูสําหรับงานดานชาง
กล ชางไฟฟา การสื่อสารและสารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ

 -

5.1.8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

5.2 ฝายซอมสรางและบํารุงรักษา

5.2.1 วางแผน ควบคุม กํากับดูแล การซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟา ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา เครื่อก
วานบานระบาย อุปกรณบังคับน้ํา และระบบประปา เพื่อใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลไฟฟา ยานพาหนะทั้ง
ทางบกและทางน้ํา เครื่องกวานบานระบาย อุปกรณบังคับน้ํา และ
ระบบประปา  อยูในสภาพพรอมใชงาน

 - ใชคูมือเลมที่ 90
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5.2.2 ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการดัดแปลง ซอมสราง วัสดุ อุปกรณ 
อะไหล และชิ้นสวนอื่นของเครื่องมือกล เครื่องกวานบานระบาย อุปกรณ
บังคับน้ํา และระบบประปา เพื่อใชทดแทนของเกาที่ชํารุดใชงานไมได

 - เครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา 
เครื่องกวานบานระบาย อุปกรณบังคับน้ํา และระบบประปา  อยูใน
สภาพพรอมใชงาน

 - ใชคูมือเลมที่ 90

5.2.3 ศึกษา ออกแบบ ผลิต และพัฒนาชิ้นสวนประกอบของเครื่องจักรกล
 เครื่องมือกล เครื่องกวานบานระบาย อุปกรณบังคับน้ําและระบบประปา 
เพื่อใหตอบสนองความตองการใชงานสะดวก ประหยัด คุมคา ปลอดภัย 
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

 - พัฒนาชิ้นสวนเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะทั้งทางบก
และทางน้ํา เครื่องกวานบานระบาย อุปกรณบังคับน้ํา และระบบ
ประปาใหทันสมัยตอเหตุการณปจจุบัน

5.2.4 ควบคุม ตรวจสอบ การตรวจวัดมลพิษของยานพาหนะ เพื่อปรับปรุง
ใหคามลพิษ ยานพาหนะอยูในเกณฑที่กําหนด

 - คามลพิษยานพาหนะ อยูในคาที่กําหนดของระเบียบยานพาหนะ 88. คูมือและขั้นตอนการ ตรวจสอบ การตรวจวัดมลพิษของยานพาหนะ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

5.2.5 สํารวจ รวบรวม ดําเนินการจัดทําฐานขอมูล การซอมแซมการ
บํารุงรักษาเครื่องมือกล เครื่องกวานบานระบาย อุปกรณบังคับน้ําและ
ระบบประปา เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงการซอมแซมใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป

 - วางแผนการซอมแซม การบํารุงรักษาเครื่องมือกล เครื่องกวาน
บานระบาย อุปกรณบังคับน้ํา และระบบประปา

 - ใชคูมือเลมที่ 85 และ 90

5.2.6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 - 

5.3 ฝายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

5.3.1 ศึกษา วิเคราะห กําหนดแผนควบคุมการใชงานและการปฏิบัติงาน
ของเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลกอสราง และยานพาหนะทั้ง
ทางบกและทางน้ํา สําหรับงานกอสรางโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
โครงการพิเศษอื่นๆ งานกําจัดวัชพืช งานขุดลอก งานปรับปรุงบํารุงรักษา
ทางชลประทาน ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานชลประทาน เพื่อให
การใชงานเครื่องจักรกลงานดิน และเครื่องจักรกลกอสราง และยานพาหนะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานแลวเสร็จตามแผนงานและบรรบลุตาม
เปาหมายที่กําหนด

 - เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลกอสรางและ
ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา พรอมใช งานสนับสนุนงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน

89. คูมือการบริหารงานดานเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องจักรกลกอสราง
และยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา ของสํานักงานชลประทานที่ 9



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

5.3.2 ศึกษา วิเคราะห ควบคุม ตรวจสอบ วางแผน การบํารุงรักษา และ
การซอมแซมเครื่องจักรกล เครื่องจักรกลและยานพาหนะทั้งทางบกและ
ทางน้ํา เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประหยัดงบประมาณ

 - เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และยานพาหนะทั้งทางบกและทาง
น้ํามีสภาพพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

90. คูมือการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

5.3.3 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ และควบคุมงบประมาณและจัดทํา
แผนการจายน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น อะไหลและอุปกรณที่ใชงานกับ
เครื่องจักรกลเครื่องมือกล และยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา เพื่อให
การเบิกจายเปนไปอยางถูกตอง การใชงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด

 - แผนการบริหาร งบประมาณเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันหลอลื่น อะไหลและอุปกรณ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และ
ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา

 - ใชคูมือเลมที่ 89

5.3.4 ควบคุมการดําเนินการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกล
เครื่องมือกล ยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ํา การดําเนินงานตอทะเบียน 
การจัดทําประกันภัย และงานเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหถูกตองตาม
ระเบียบและกฏหมายที่กําหนด

 - เครื่องจักรกลและยานพาหนะสามารถใชงานไดอยางถูกตองตาม
กฎระเบียบของทางราชการ

 - ใชคูมือเลมที่ 89

5.3.5 ดําเนินการจัดทํา Unit Cost ของเครื่องจักรกลงานดืน 
เครื่องจักรกลกอสราง และยานพาหนะ สําหรับคิดงบประมาณในการขอใช
เครื่องจักร และยานพาหนะใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการขอใช

 - แผนการปฏิบัติงานและจัดตั้งงบประมาณ Unit Cost ของ
เครื่องจักรกลงานดิน เครื่องจักรกลกอสราง และยานพาหนะ

91.  คูมือการจัดทํา Unit Cost ของเครื่องจักรกลงานดิน เครื่องจักรกล
กอสราง และยานพาหนะ สําหรับการคิดงบประมาณในการขอใชเครื่องจักร 
และยานพาหนะ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

5.3.6 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรนับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด

5.4 ฝายปฏิบัติการสูบน้ํา

5.4.1 ศึกษา วิเคราะห วางแผนและงบประมาณ การซอมแซมบํารุงรักษา 
และการปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ําทั้งที่ใชเครื่องยนตและไฟฟาแบบ
เคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ําใหกับสํานักงานชลประทาน และโครงการตางๆ
 เพื่อใหไดแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับภารกิจงานที่ไดรับมอบหมาย

 - เครื่องจักรสูบน้ําอยูในสภาพพรอมใชงาน 92. คูมือดานการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสูบน้ํา ของสํานักงานชลประทานที่ 9

5.4.2 บริหารสัญญาจาง การควบคุมงานดานเครื่องจักรกลสูบน้ําชนิดตางๆ
 ทั้งที่ใชเครื่องยนตและไฟฟาแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ําใหกับ
สํานักงานชลประทาน และโครงการตางๆ ที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จตาม
แผนอยางมีคุณภาพ

 - การควบคุมงานดานเครื่องจักรกลสูบน้ําให
แลวเสร็จตามแผน

93. คูมือดานการปฏิบัติการสูบน้ํา ของสํานักงานชลประทานที่ 9



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

5.4.3 ควบคุม ติดตั้ง ซอมแซมปรับปรุง บํารุงรักษา ดัดแปลง
เครื่องจักรกลสูบน้ําทั้งที่ใชเครื่องยนตและไฟฟาแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานี
สูบน้ําใหถูกตองตามแบบคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดมีความสอดคลองกับ
สภาพพื้นที่ และอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสทิธิภาพ

 - เครื่องจักรสูบน้ําอยูในสภาพพรอมใชงาน  - ใชคูมือเลมที่ 92 และ 93

5.4.4 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําทั้งที่ใชเครื่องยนตและไฟฟาแบบเคลื่อนที่ 
รวมทั้งสถานีสูบน้ําใหกับโครงการตางๆ เกี่ยวกับงานสูบน้ําดานตางๆ เชน 
ดานการเกษตร อุปโภค บริโภค การปองกันและบรรเทาภัยจากน้ําเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

 - การใหบริการเครื่องสูบน้ําที่ทันตอเหตุการณและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

 - ใชคูมือเลมที่ 93

5.4.5 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินการงาน
เครื่องสูบน้ําทั้งที่ใชเครื่องยนตและไฟฟาแบบเคลื่อนที่ รวมทั้งสถานีสูบน้ํา
เพื่อใหรายงานมีความถูกตองตามกฏระเบียบที่เกี่ยวของครบถวนเปน
ปจจุบัน ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด

 - การดําเนินงานเครื่องสูบน้ํามีความถูกตองตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของครบถวนเปนปจจุบันตรงตามระยะเวลาที่กําหนด

 - ใชคูมือเลมที่ 93

5.4.6 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

5.6 ฝายไฟฟาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.6.1 ควบคุม ติดตั้ง ซอมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงระบบไฟฟากําลังและ
แสงสวาง บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาอื่นๆ รวมถึงเครื่องใชไฟฟ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลไฟฟา เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ถูกตองตามคุณลักษณะที่กําหนด มีความสอดคลองกับสภาพพื้นที่

 - ระบบอุปกรณไฟฟาที่มีอยูใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา

94. คูมือการปฏิบัติงาน ซอมบํารุงระบบไฟฟาแสงสวางและระบบไฟฟาแรงสูง
 สํานักงานชลประทานที่ 9

5.6.2 ใหบริการดานของมูลการสื่อสารและขาวสาร กําหนดนามเรียกขาน
 บริการรับ-สงขาวสารทางระบบวิทยุ HF/SSB, VHF/FM ทางโทรสาร 
(FAX) และโทรสารผานระบบเคือขาย บริการตอสายตูโทรศัพทระบบ
อัตโนมัติ ตรวจสอบขาว ลงทะเบียน นําจายขาวสารรวมถึงใหบริการและ
เผยแพรระบบประชุมทางไกลประสานงานขาว ระหวางหนวยงานกับสวน
ราชการอื่นที่เกี่ยวของ เก็บรวบรวมสําเนา รายงานสถิติและผลงาน เพื่อให
การปฏบัติงานของสํานักงานชลประทาน และโครงการเปนไปอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง ตอบสนองตอภารกิจและหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - นําสงขาวสารราชการไปยังตนทาง ปลายทางผานเครื่องมือสื่อสาร
 ไดอยางถูกตอง ครบถวน สมบูรณทุกฉบับ

 -



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

5.6.3 วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การติดตั้ง การบํารุงรักษา ซอมแซม 
เครื่อวมือสื่อสารทางสายโทรศัพท ตูกลาง เครื่องโทรศัพท-โทรสาร เครื่อว
รับสงวิทยุ เครื่องโสตททัศนูปกรณเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
ระบบเครือขาย ควบคุมการใหบริการระบบประชุมทางไกล ตรวจสอบ
ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในดวยกลองวงจรปด (cctv) 
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - สะดวกตอการใชงานและลดคาใชจายในการติดตอสื่อสารทางไกล
ไดเปนอยางดี
 - สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารงานคุณภาพทั่ว
ทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
 - เกิดผลงานที่เปนมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย

95 คูมือการซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร ภายในสํานักงานชลประทานที่ 9

5.6.4 ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ ออกแบบชองทางการสื่อสารใหทันสมัย สามารถเชื่อมโยง
เครือขายไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง เหมาะสม และเปนปจจุบัน

 - จัดทําระบบใหรองรับการใชงานดานระบบหนังสือเวียน  -

5.6.5 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใชงานเครื่องมือ
สื่อสารทางสายโทรศัพท ตูกลาง เครื่องโทรศัพท-โทรสารเครื่องรับวิทยุ 
เครื่องโสตทัศนูปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงระบบ
เครือขาย ควบคุมการใหบริการระบบประชุมทางไกล ตรวจสอบปรับปรุง
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในดวยกลองวงจรปด (cctv) เพื่อใหรายงาน
มีความถูกตองตามกฎระบียบที่เกี่ยวของ ครบถวนเปนปจจุบัน ตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

 - รายงานการแลวเสร็จ แตละรายการนําทางเอกสารทางทรศัพท
ภายในและทางวาจา

 -

5.6.6 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด
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6. โครงการชลประทาน(จังหวัด)

6.1 งานบริหารทั่วไป

 - ใชคูมือเลมที่ 1-8 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

 - ใชคูมือเลมที่ 21-27 และ 29-30 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

 - การจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
 - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานแผนจัดซื้อจัดจาง

 - ใชคูมือเลมที่ 33 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

 - การดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย
 - กระบวนการบริหารสินทรัพย ประเภทครุภัณฑ

 - ใชคูมือเลมที่ 34 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

6.1.4 กํากับ ดูแล พัฒนาปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาอาคารสถานที่
 และบริเวณหัวงานของโครงการ เพื่อใหเปนการเสริมสรางบรรยากาศใน
การทํางาน

 - การดําเนินการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาอาคารสถานที่
และและบริเวณหัวงานของโครงการใหพรอมใชงาน

 - ใชคูมือเลมที่ 9 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

6.1.5 กํากับ ดูแล ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพยสิน  - การจัดวางระบบการรักษาความปลอดภัย  - ใชคูมือเลมที่ 12 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

บุคคล เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ
รวมทั้งของผูรับบริการ

 - การดําเนินการดานความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่และ
ทรัพยสินของทางราชการ

 - อยูในคูมือที่ 14 - 16 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

6.1.7 บริหารงานลูกจางชั่วคราวตั้งแตกระบวนการสรรหา การจางการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินการ
เบิกจายคาจางใหกับลูกจาง ใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ ตรงตาม
เวลาที่กําหนด

 - การบริหารงานลูกจางชั่วคราว 96. คูมือการบริหารงานลูกจางชั่วคราว ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.1.8 พิจารณาใหความเห็น เบื้องตนดานการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับดานนิติการของโครงการ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ
ที่กําหนดไว

 - การดําเนินการทางวินัย  - ใชคูมือเลมที่ 20 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

 - การดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล ขาราชการ 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการของโครงการ

6.1.3 ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน จัดหาพัสดุ ควบคุม ทําบัญชีพัสดุ 
แจกจาย ควบคุมระบบ e-GP งานคลังพัสดุบริหารสินทรัพย เพื่อใหถูกตอง
ตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

6.1.2 ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน การควบคุมตรวจสอบการเบิกจาย
งบประมาณ เก็บรักษาเงิน รับ นําสงรายไดแผนดิน ทําบัญชี ระบบ GFMIS
 การจัดทํารายงานทางการเงิน รวมทั้งเปนหนวยเบิกจายใหกับหนวยงาน
สังกัดกรมชลประทานภายในจังหวัด เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวของ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 - การดําเนินการควบคุมตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ เก็บ
รักษาเงิน รับ นําสงรายไดแผนดิน ทําบัญชี ระบบ GFMIS การ
จัดทํารายงานทางการเงิน รวมทั้งเปนหนวยเบิกจายใหกับหนวยงาน
สังกัดกรมชลประทานภายในจังหวัด

6.1.6 ติดตาม ประสานงาน ดานการบริหารงานบุคคล ขาราชการ 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการของโครงการ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวของ มีความโปรงใสเปนธรรม รวดเร็ว ทันเวลา

6.1.1 ติดตาม ประสานงาน งานสารบรรณ งานธุรการ การประชุม การ
ติดตามรายงาน ประสานราชการ และงานพิธีการตางๆ เพื่อใหดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 - การดําเนินงานสารบรรณ งานธุรการ การประชุม การติดตาม
รายงาน ประสานราชการ และงานพิธีการตางๆ
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6.1.9 ดําเนินการ ติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากร เสริมสราง
ความผาสุก เกิดความผูกพันกับองคกร และผูรับบริการมีความรับพึงพอใจ

 - การดําเนินการและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

97. คูมือการดําเนินการและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ของสํานักงานชลประทานที่ 9

 - ใชคูมือเลมที่ 35 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

 - ใชคูมือเลมที่ 4-5 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

6.1.12 จัดทํารายงานดานการควบคุมภายในของโครงการชลประทาน 
(จังหวัด) เพื่อใหมีการบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงานการรายงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

 - การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุม
ภายในของโครงการชลประทาน (จังหวัด)

98. คูมือการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน
ของโครงการชลประทาน(จังหวัด) ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.1.13 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

6.2 ฝายวิศวกรรม

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ วางแผนงานและงบประมาณรายจาย
ลวงหนา (MTEF) และแผนประจําป งานปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษ
ระบบชลประทาน งานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โครงการสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ําและโครงการพิเศษตางๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
กรมฯ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความพรอมในการนําไปสูการ
ปฏิบัติ

 - แผนงานและงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) 99. คูมือการจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 
(MTEF) ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.2.2 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ บูรณาการวางแผนงานและงบประมาณ
ประจําปของกรมชลประทานในระดับจังหวัด ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
ระดับทองถิ่น ยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณประจําป

 - แผนพัฒนาแหลงน้ําที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด 100. คูมือศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ วางแผนงานและงบประมาณ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

6.1.11 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อใหมีระบบ
ฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน ถูกตอง สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 - การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

6.1.10 เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงานโครงการ
ใหมีความครบถวนถูกตอง เปนปจจุบัน ทันเวลา และผูรับบริการพึงพอใจ 

 

 - การดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรม 
ผลงาน โครงการ
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6.2.3 ควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ประมาณการงาน
ปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษาระบบชลประทาน งานพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา และโครงการพิเศษ
ตางๆ เพื่อใหปริมาณงานถูกตองตามแบบรูป รายการทางวิศวกรรม รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

 - ควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ประมาณการ 101. คูมือควบคุมงบประมาณ และตรวจสอบ กลั่นกรอง ประมาณการ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

6.2.4 รวบรวมความตองการ สํารวจและออกแบบ เพื่อทํารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องตนใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม

 - การพิจารณาโครงการเบื้องตน
 - การสํารวจเบื้องตน
 - การออกแบบเบื้องตน

102. คูมืองานเตรียมความพรอมเบื้องตน(พิจารณาโครงการ สํารวจ 
ออกแบบ) ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.2.5 ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจายงบประมาณ ติดตาม ประเมินผล 
เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณที่ไดกําหนดไว

 - ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน 103. คูมือการควบคุมการเบิกจายงบประมาณ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.2.6 จัดทําเอกสารประกวดราคางานจางเหมากอสราง และจัดทําเอกสาร
ราคากลาง วัสดุกอสรางเพื่อใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ

 - เอกสารประกวดราคาและบริหารสัญญา 104. คูมือการจัดทําเอกสารประกวดราคาและบริหารสัญญา ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

6.2.7 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ชี้แจงขอรองเรียนที่เกี่ยวของในเชิง
วิศวกรรม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับผูรับบริการและผูมีสวนได
เสีย

 - แกปญหาขอรองเรียนในเชิงวิศวกรรม 105. คูมือการแกปญหาขอรองเรียนในเชิงวิศวกรรม ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

6.2.8 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ/พัฒนาระบบฐานขอมูลงานพัฒนาแหลง
น้ําในภาพรวมของเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใชเปนขอมูลในการการวางแผน 
และตัดสินใจดานการพัฒนาแหลงน้ํา บริหารจัดการน้ํา ปองกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา

 - ฐานขอมูลพัฒนาแหลงน้ําที่มีประสิทธิภาพ 106. คูมือศึกษาวิเคราะหออกแบบพัฒนาฐานขอมูลพัฒนาแหลงน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.2.9 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -  - 

6.3 ฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน

6.3.1 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลการสงน้ํา ระบาย
น้ํา การเก็บกัก ทดน้ํา การวางแผนการปลูกพืช และการบริหารจัดการน้ํา 
เพื่อใหสอดคลองกับปริมานน้ําตนทุน ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแลง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 - การประชุมกอนการปลูกพืชแลวใชโปรแกรมบริหารจัดการน้ําใน
อางฯ(ROS) เพื่อวางแผนและติดตามการสงน้ําในแตละกิจกรรม

107. คูมือการใชโปรแกรม excel เพื่อคํานวณหาการใชน้ํา (ROS) ของ
โครงการประเภทตางๆ ของสํานักงานชลประทานที่ 9
108. คูมือการสงน้ําและบํารุงรักษา โดยเกษตรกรมีสวนรวมตามกระบวนการ
 14 ขั้นตอน ของสํานักงานชลประทานที่ 9



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

6.3.2 ศึกษา วิเคราะห รวบรวม ตรวจสอบ ขอมูลดานอุทกวิทยา และ
อุตุนิยมวิทยา ขอมูลน้ําทาน้ําฝน ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา ฝายทดน้ํา และ
ประตูระบายน้ํา ขอมูลดานการเกษตร ปริมาณน้ําที่สงเขาพื้นที่ชลประทาน
 และความตองการใชน้ํา เพื่อใชในการบริหารจัดการน้ํา บรรเทา/แกไข
ปญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ํา ดานการอุปโภค การเกษตร และ
ระบบนิเวศนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - รายงานผลการวิเคราะห ประเมินปริมาณน้ําตนทุน
 - รายงานการศึกษาจัดการอางเก็บน้ํา (ROS)
 - แผนปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา
 - แผนการใชเครื่องสูบน้ําชวยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยอัน
เกิดจากน้ํา

109. คูมือประเมินปริมาณน้ําไหลลงอาง ของสํานักงานชลประทานที่ 9
110. คูมือหาประสิทธฺภาพการชลประทาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9
111. คูมือการคํานวณน้ําผานอาคารชลประทาน ของ สชป . 9
112. คูมือการประเมินการใชน้ําจากกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานชลประทาน
ที่ 9

6.3.3 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ/พัฒนา การจัดทําฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรในดานการบริหารจัดการน้ํา และการเตือนภัยเพื่อ
ใชขอมูลสานสนเทศทางภูมิศาสตร ประอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ํา 
และเตือนถัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ

 - ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในดานการบริหาร
จัดการน้ําและเตือนภัย

113. คูมือการจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในดานการ
บริหารจัดการน้ําและเตือนภัย ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.3.4 กํากับ ดูแล พิจารณาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม การขอใช 
ขอเชาที่ราชพัสดุในเขตที่รับผิดชอบ รวมถึงทางน้ําชลประทาน เพื่อใหเกิด
การใชพื้นที่อยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งไมมี
ผลกระทบตองานชลประทาน

 - ฐานขอมูลการขออนุญาตขอใช/เชา ที่ราชพัสดุในความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน
 - ฐานขอมูลทางน้ําชลประทาน มาตรา 5 และ มาตรา 8
 - แผนประกาศทางน้ําชลประทาน มาตรา 5 และ มาตรา 8

114. คูมือการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ ที่กรม
ชลประทานใชประโยชน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.3.5 ควบคุม ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยทางดานวิศวกรรมของเขื่อน
และอาคารชลประทานเพื่อวางแผนการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา 
อาคารชลประทาน ทางชลประทาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และ
ถูกตองตามหลักวิชาการ

 - ขอมูลสําหรับวางแผนปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร
ชลประทาน

 - ใชคูมือเลมที่ 82

6.3.6 ดําเนินการบริหารจัดการน้ําโดยเกษตรกรมีสวนรวม จัดตั้งกลุมผูใช
น้ํา จัดฝกอบรมและใหคําแนะนําแกกลุมผูใชน้ําฯ คณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน (JMC) ยุวชลกร อาสาสมัครชลประทานใหเรียนรูการใชน้ํา
ชลประทานและบํารุงรักษาระบบชลประทานอยางถูกวิธี เพื่อสรางการมี
สวนรวมและเสริมสรางความเขมแข็งของผูใชน้ํา

 - การบริหารจัดการน้ําโดยเกษตรกรมีสวนรวม จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
พรอมจัดฝกอบรมและใหคําแนะนํากลุมผูใชน้ําฯ

115. คูมือการบริหารจัดการน้ําโดยเกษตรกรมีสวนรวม จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
พรอมจัดฝกอบรมและใหคําแนะนํากลุมผูใชน้ําฯ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.3.7 ดําเนินการโครงการที่ไดรับมอบหมายพิเศษตางๆ ไดแกคลินิก
ชลประทานรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจังหวัดเคลื่อนที่ เปน
ตน เพื่อใหความรู รับฟง แกไขปญหาและสรางความเขาใจใหกับผูใชน้ําและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

 - องคความรูดานการบริหารจัดการน้ําที่เปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานและการมีสวนรวมของผูใชน้ําและผูมีสวนไดสวนเสีย

116. คูมือการมีสวนรวมของประชาชนและการจัดการขอรองเรียน ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

6.3.8 ติดตาม/เฝาระวังสถานการณน้ําอยางใกลชิดดวยระบบโทรมาตร 
(Telemetering System) รวมกับระบบขอมูลสารสนเทศ และระบบ
พยากรณสถานการณน้ําที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อเผยแพร/สนับสนุนขอมูล
สถานการณน้ําใหกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ สําหรับใชในการพิจารณา
วางแผนบริหารจัดการน้ําและแจงเตือนสถานการณน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 - การแจงเตือนสถานการณน้ําและการเฝาระวัง 117. คูมือการบริหารจัดการน้ําและแจงเตือนสถานการณน้ํา ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

6.3.9 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

  -  - 

6.4 ฝายชางกล

6.4.1 ควบคุมการใหบริการ ยานพาหนะสวนกลาง เพื่อใหมีความพรอมใน
การใชงาน

 - มีความพรอมในการปฏิบัติงาน 118. คูมือการใชบริการยานพาหนะ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

6.4.2 วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลในการดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษา การปรับปรุงแกไขเครื่องจักร-เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ํา เครื่อง
กําเนิดไฟฟายานพาหนะ ระบบไฟฟา ประปาเครื่องมือสื่อสาร เครือขาย
สถานีสื่อสาร อุปกรณระบบสารสนเทศ ระบบตรวจวัด และควบคุม
ระยะไกล เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยางมรประสิทธิภาพสูงสุด

 - แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ,อุปกรณตางๆและยานพาหนะ 119. คูมือการวางแผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ อุปกรณๆและยานพาหนะ 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.4.3 ควบคุม ตรวจสอบงานจางดานชางกล การดําเนินการซอมแซมการ
ติดตั้งเครื่องกวานบานระบาย เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา อุปกรณบังคับน้ําและ
งานอื่นๆ เพื่อใหงานดําเนินการไดตามรูปแบบ และเงื่อนไขสัญญาที่กําหนด 
ไดมาตรฐานงานตามแผนงาน

 - แผนการบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟาอุปกรณบังคับน้ําและ
อื่นๆ

 - ใชคูมือเลมที่ 94

6.4.4 ตรวจสอบ ควบคุมงบประมาณและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะการ
จัดซื้ออะไหล วัสดุอุปกรณในการดําเนินการซอมแซมการบํารุงรักษา 
เครื่องจักร-เครื่องมือกล ยานพาหนะ เครื่องกวาน บานระบายอุปกรณ
บังคับน้ําตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด
งบประมาณและสําเร็จตามเปาหมาย

 - เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟาอุปกรณบังคับน้ําและอื่นๆ อยูในสภาพ
พรอมใชงาน

 - ใชคูมือเลมที่ 94



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

6.4.5 รวบรวมจัดทํา สถิติ รายงานการใช การซอมบํารุงรักษา 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานดานเครื่องกลอื่นๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบและเพื่อเปนขอมูลสําหรับการนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงงาน

 - วางแผนรวบรวมขอมูลในแบบ 2-8 120. คูมือการจัดทําสถิติดานเครื่องจักรกล ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.4.6 ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรดานเครื่องกล เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทิภาพ

แกไขปญหาตางๆไดอยางถูกตอง 121. คูมือการถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรดานเครื่องกล ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

6.4.7 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

ใหความรวมมมือกับหนวยงานที่ขอรับการรองขอ

6.5 ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา

6.5.1 วางแผน ควบคุม ดูแลการสงน้ํา และการระบายน้ํา การวางแผน
การปลูกพืช และการบริหารจัดการน้ํา เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณน้ํา
ตนทุน ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแลง ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - แผนการเพาะปลูกพืช ควบคุม ดูแลการสงน้ํา 122. คูมือการบริหารการสงน้ํา และการปฏิบัติงานควบคุม ระดับฝายสงน้ําฯ 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.5.2 จัดทําประมาณการงานปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน งานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและบรรเทา
ภัยจากน้ํา และโครงการพิเศษตางๆ เพื่อใชปริมาณงานถูกตองตามแบบรูป 
รายการทางวิศวกรรม รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

 - ประมาณการถูกตองตามแบบรูป รายการทางวิศวกรรม รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

123. คูมือการจัดทําประมาณการงานชลประทาน ของสํานักงานชลประทานที่
 9

6.5.3 บันทึก รวบรวม ตรวจสอบ ขอมูลดานอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา
 ความตองการใชน้ํา เพื่อใชในการพัฒนาแหลงน้ํา บริหารจัดการน้ํา 
บรรเทา/แกไขปญหาอุทกภัยและขาดแคลนน้ํา ดานการอุปโภค การเกษตร
 และระบบนิเวศนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - ขอมูลการบริหารจัดการน้ํา 124. คูมือการบริหารจัดการน้ําระดับฝายสงน้ําฯ ของสํานักงานชลประทานที่
 9

6.5.4 ดูแลที่ราชพัสดุ และทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
เพื่อใหเกิดการใชพื้นที่อยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ 
รวมทั้งไมมีผลกระทบตองานชลประทาน

 - การดูแลรักษาที่ราชพัสดุใหอยูในระเบียบ และถูกตองตาม
กฎหมาย

125. คูมือระเบียบและกฎหมายที่ราชพัสดุและทางน้ําชลประทาน ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

6.5.5 สํารวจ ตรวจสอบสภาพความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ของเขื่อน
และอาคารชลประทานเบื้องตน เพื่อรายงานสภาพความพรอมใชงานของ
อาคารชลประทาน

 - สภาพอาคารชลประทาน มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย  - ใชคูมือเลมที่ 72 และ 73



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

6.5.6 ดําเนินการและควบคุมการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา
อาคารชลประทาน และบํารุงรักษาทางชลประทานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
เพื่อใหการดําเนินการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถูกตองตามหลักวิชาการ
 และเปาหมายของโครงการ

 - การซอมแซม บํารุงรักษาอาคารชลประทานถูกตองตามหลัก
วิชาการ

 - ใชคูมือเลมที่ 72 และ 73

6.5.7 ประสานงาน และรวมดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา จัดฝกอบรมและ
ใหคําแนะนําแกกลุมผูใชน้ําฯ คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ยุวช
ลกร อาสาสมัครชลประทาน ใหเรียนรูการใชน้ําชลประทานและบํารุงรักษา
ระบบชลประทานอยางถูกวิธี เพื่อสรางการมีสวนรวมและเสริมสรางความ
เขมอข็งของผูใชน้ํา

 - กลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

126. คูมือการมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.5.8 ดําเนินการงานกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ควบคุมเครื่องจักรกล
สูบน้ํา และสงเสริมและสนับสนุนดานเทคนิควิชาการในการพัฒนาซอมแซม
 บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมอุปกรณระบบไฟฟา และระบบสง
น้ํา รวมทั้งอาคารประกอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรสําหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตร การปองกันอุทกภัย

 - องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถบริหารจัดการสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเหลือเกษตรกรสําหรับการ
อุปโภค-บริโภค การเกษตร การปองกันอุทกภัย

127.คูมือการบํารุงรักษาระบบสูบน้ําดวยไฟฟา ของสํานักงานชลประทานที่ 9

6.5.9 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -  - 



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

7. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

7.1 งานบริหารทั่วไป

 - ใชคูมือเลมที่ 1-8 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

7.1.2 ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน เก็บรักษาเงิน รับ นําสงรายได
แผนดิน ทําบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียนและขอบังคับที่เกี่ยวของ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 - การดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน เก็บรักษาเงินรับ 
นําสงรายไดแผนดิน ทําบัญชี การจัดทํารายงาน ทางการเงิน

 - ใชคูมือเลมที่ 21-27 และ 29-30 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

7.1.3 ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน จัดหาพัสดุ ควบคุม ทําบัญชีพัสดุ 
แจกจาย ควบคุมระบบ e-GP งานคลังพัสดุ บริหารสินทรัพย เพื่อใหถูกตอง
ตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 - การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - การจัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก 
 - การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - ใชคูมือเลมที่ 33 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

7.1.4 กํากับ ดูแล พัฒนาปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาอาคารสถานที่
 และบริเวณหัวงานของโครงการ เพื่อใหเปนการเสริมสรางบรรยากาศใน
การทํางาน

 - การดําเนินการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาอาคารสถานที่
และและบริเวณหัวงานของโครงการใหพรอมใชงาน

 - ใชคูมือเลมที่ 9 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

7.1.5 กํากับ ดูแล ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพยสิน  - การจัดวางระบบการรักษาความปลอดภัย  - ใชคูมือเลมที่ 12 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

บุคคล เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ
รวมทั้งของผูรับบริการ

 - การดําเนินการดานความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่และ
ทรัพยสินของทางราชการ

 - ใชคูมือเลมที่ 14 - 16 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

7.1.7 บริหารงานลูกจางชั่วคราวตั้งแตกระบวนการสรรหา การจางการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินการ
เบิกจายคาจางใหกับลูกจาง ใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ ตรงตาม
เวลาที่กําหนด

 - การบริหารงานลูกจางชั่วคราว  - ใชคูมือเลมที่ 96 ของ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทาน(จังหวัด) 
ของสชป.9

7.1.8 พิจารณาใหความเห็น เบื้องตนดานการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับดานนิติการของโครงการ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ
ที่กําหนดไว

 - การดําเนินการทางวินัย  - ใชคูมือเลมที่ 20 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

7.1.6 ติดตาม ประสานงาน ดานการบริหารงานบุคคล ขาราชการ 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการของโครงการ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวของ มีความโปรงใสเปนธรรม รวดเร็ว ทันเวลา

 - การดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล ขาราชการ 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการของโครงการ

7.1.1 ติดตาม ประสานงาน งานสารบรรณ งานธุรการ การประชุม การ
ติดตามรายงาน ประสานราชการ และงานพิธีการตางๆ เพื่อใหดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค ถูกตองตามระเบียบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 - การดําเนินงานสารบรรณ งานธุรการ การประชุม การติดตาม
รายงาน ประสานราชการ และงานพิธีการตางๆ
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7.1.9 ดําเนินการ ติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากร เสริมสราง
ความผาสุก เกิดความผูกพันกับองคกร และผูรับบริการมีความรับพึงพอใจ

 - การดําเนินการและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

 - ใชคูมือเลมที่ 96 ของ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทาน(จังหวัด) 
ของสชป.9

 - ใชคูมือเลมที่ 35 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

 - ใชคูมือเลมที่ 4-5 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

7.1.12 จัดทํารายงานดานการควบคุมภายในของโครงการชลประทาน 
(จังหวัด) เพื่อใหมีการบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงานการรายงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

 - การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุม
ภายในของโครงการชลประทาน (จังหวัด)

128. คูมือการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุม
ภายในของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ของสํานักงานชลประทานที่ 9

7.1.13 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

7.2 ฝายวิศวกรรม

7.2.1 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ วางแผนงานและงบประมาณรายจาย
ลวงหนา (MTEF) และแผนประจําป งานปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษ
ระบบชลประทาน งานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โครงการสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและ
บรรเทาภัยจากน้ําและโครงการพิเศษตางๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
กรมฯ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความพรอมในการนําไปสูการ
ปฏิบัติ

 - แผนงานและงบประมาณรายจายลวงหนา (MTEF)  - ใชคูมือเลมที่ 99

7.2.2 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ บูรณาการวางแผนงานและงบประมาณ
ประจําปของกรมชลประทานในระดับจังหวัด ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
ระดับทองถิ่น ยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณประจําป

 - แผนพัฒนาแหลงน้ําที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด  - ใชคูมือเลมที่ 100

7.1.10 เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงานโครงการ
ใหมีความครบถวนถูกตอง เปนปจจุบัน ทันเวลา และผูรับบริการพึงพอใจ 

 

 - การดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรม 
ผลงาน โครงการ

7.1.11 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อใหมีระบบ
ฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน ถูกตอง สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 - การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

7.2.3 ควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ประมาณการงาน
ปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษาระบบชลประทาน งานพัฒนาแหลงน้ํา
ขนาดเล็ก โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา และโครงการพิเศษ
ตางๆ เพื่อใหปริมาณงานถูกตองตามแบบรูป รายการทางวิศวกรรม รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

 - ควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ประมาณการ  - ใชคูมือเลมที่ 101

7.2.4 รวบรวมความตองการ สํารวจและออกแบบ เพื่อทํารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องตนใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม

 - การพิจารณาโครงการเบื้องตน
 - การสํารวจเบื้องตน
 - การออกแบบเบื้องตน

 - ใชคูมือเลมที่ 102

7.2.5 ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจายงบประมาณ ติดตาม ประเมินผล 
เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณที่ไดกําหนดไว

 - ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนงาน  - ใชคูมือเลมที่ 103

7.2.6 จัดทําเอกสารประกวดราคางานจางเหมากอสราง และจัดทําเอกสาร
ราคากลาง วัสดุกอสรางเพื่อใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ

 - เอกสารประกวดราคาและบริหารสัญญา  - ใชคูมือเลมที่ 104

7.2.7 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ชี้แจงขอรองเรียนที่เกี่ยวของในเชิง
วิศวกรรม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับผูรับบริการและผูมีสวนได
เสีย

 - แกปญหาขอรองเรียนในเชิงวิศวกรรม  - ใชคูมือเลมที่ 105

7.2.8 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ/พัฒนาระบบฐานขอมูลงานพัฒนาแหลง
น้ําในภาพรวมของเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใชเปนขอมูลในการการวางแผน 
และตัดสินใจดานการพัฒนาแหลงน้ํา บริหารจัดการน้ํา ปองกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา

 - ฐานขอมูลพัฒนาแหลงน้ําที่มีประสิทธิภาพ  - ใชคูมือเลมที่ 106

7.2.9 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -  - 



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

7.3 ฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน

7.3.1 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลการสงน้ํา ระบาย
น้ํา การเก็บกัก ทดน้ํา การวางแผนการปลูกพืช และการบริหารจัดการน้ํา 
เพื่อใหสอดคลองกับปริมานน้ําตนทุน ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแลง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 - การประชุมกอนการปลูกพืชแลวใชโปรแกรมบริหารจัดการน้ําใน
อางฯ(ROS) เพื่อวางแผนและติดตามการสงน้ําในแตละกิจกรรม

 - ใชคูมือเลมที่ 107-108

7.3.2 ศึกษา วิเคราะห รวบรวม ตรวจสอบ ขอมูลดานอุทกวิทยา และ
อุตุนิยมวิทยา ขอมูลน้ําทาน้ําฝน ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา ฝายทดน้ํา และ
ประตูระบายน้ํา ขอมูลดานการเกษตร ปริมาณน้ําที่สงเขาพื้นที่ชลประทาน
 และความตองการใชน้ํา เพื่อใชในการบริหารจัดการน้ํา บรรเทา/แกไข
ปญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ํา ดานการอุปโภค การเกษตร และ
ระบบนิเวศนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - รายงานผลการวิเคราะห ประเมินปริมาณน้ําตนทุน
 - รายงานการศึกษาจัดการอางเก็บน้ํา (ROS)
 - แผนปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา
 - แผนการใชเครื่องสูบน้ําชวยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยอัน
เกิดจากน้ํา

 - ใชคูมือเลมที่ 109-112

7.3.3 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ/พัฒนา การจัดทําฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรในดานการบริหารจัดการน้ํา และการเตือนภัยเพื่อ
ใชขอมูลสานสนเทศทางภูมิศาสตร ประอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ํา 
และเตือนภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ

 - ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในดานการบริหาร
จัดการน้ําและเตือนภัย

 - ใชคูมือเลมที่ 113

7.3.4 กํากับ ดูแล พิจารณาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม การขอใช 
ขอเชาที่ราชพัสดุในเขตที่รับผิดชอบ รวมถึงทางน้ําชลประทาน เพื่อใหเกิด
การใชพื้นที่อยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งไมมี
ผลกระทบตองานชลประทาน

 - ฐานขอมูลการขออนุญาตขอใช/เชา ที่ราชพัสดุในความ
รับผิดชอบของกรมชลประทาน
 - ฐานขอมูลทางน้ําชลประทาน มาตรา 5 และ มาตรา 8
 - แผนประกาศทางน้ําชลประทาน มาตรา 5 และ มาตรา 8

 - ใชคูมือเลมที่ 114

7.3.5 ควบคุม ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยทางดานวิศวกรรมของเขื่อน
และอาคารชลประทานเพื่อวางแผนการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา 
อาคารชลประทาน ทางชลประทาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และ
ถูกตองตามหลักวิชาการ

 - ขอมูลสําหรับวางแผนปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร
ชลประทาน

 - ใชคูมือเลมที่ 82

7.3.6 ดําเนินการบริหารจัดการน้ําโดยเกษตรกรมีสวนรวม จัดตั้งกลุมผูใช
น้ํา จัดฝกอบรมและใหคําแนะนําแกกลุมผูใชน้ําฯ คณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน (JMC) ยุวชลกร อาสาสมัครชลประทานใหเรียนรูการใชน้ํา
ชลประทานและบํารุงรักษาระบบชลประทานอยางถูกวิธี เพื่อสรางการมี
สวนรวมและเสริมสรางความเขมแข็งของผูใชน้ํา

 - การบริหารจัดการน้ําโดยเกษตรกรมีสวนรวม จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
พรอมจัดฝกอบรมและใหคําแนะนํากลุมผูใชน้ําฯ

 - ใชคูมือเลมที่ 115



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

7.3.7 ดําเนินการโครงการที่ไดรับมอบหมายพิเศษตางๆ ไดแกคลินิก
ชลประทานรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจังหวัดเคลื่อนที่ เปน
ตน เพื่อใหความรู รับฟง แกไขปญหาและสรางความเขาใจใหกับผูใชน้ําและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

 - องคความรูดานการบริหารจัดการน้ําที่เปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานและการมีสวนรวมของผูใชน้ําและผูมีสวนไดสวนเสีย

 - ใชคูมือเลมที่ 116

7.3.8 ติดตาม/เฝาระวังสถานการณน้ําอยางใกลชิดดวยระบบโทรมาตร 
(Telemetering System) รวมกับระบบขอมูลสารสนเทศ และระบบ
พยากรณสถานการณน้ําที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อเผยแพร/สนับสนุนขอมูล
สถานการณน้ําใหกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ สําหรับใชในการพิจารณา
วางแผนบริหารจัดการน้ําและแจงเตือนสถานการณน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 - การแจงเตือนสถานการณน้ําและการเฝาระวัง  - ใชคูมือเลมที่ 117

7.3.9 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

  -  - 

7.4 ฝายชางกล

7.4.1 ควบคุมการใหบริการ ยานพาหนะสวนกลาง เพื่อใหมีความพรอมใน
การใชงาน

 - มีความพรอมในการปฏิบัติงาน  - ใชคูมือเลมที่ 118

7.4.2 วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลในการดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษา การปรับปรุงแกไขเครื่องจักร-เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ํา เครื่อง
กําเนิดไฟฟายานพาหนะ ระบบไฟฟา ประปาเครื่องมือสื่อสาร เครือขาย
สถานีสื่อสาร อุปกรณระบบสารสนเทศ ระบบตรวจวัด และควบคุม
ระยะไกล เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยางมรประสิทธิภาพสูงสุด

 - แผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ,อุปกรณตางๆและยานพาหนะ  - ใชคูมือเลมที่ 119

7.4.3 ควบคุม ตรวจสอบงานจางดานชางกล การดําเนินการซอมแซมการ
ติดตั้งเครื่องกวานบานระบาย เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา อุปกรณบังคับน้ําและ
งานอื่นๆ เพื่อใหงานดําเนินการไดตามรูปแบบ และเงื่อนไขสัญญาที่กําหนด 
ไดมาตรฐานงานตามแผนงาน

 - แผนการปฏิบัติงานเครื่องกวาน-บานระบาย เครื่องสูบน้ําดวย
ไฟฟาอุปกรณบังคับน้ําและอื่นๆ

 - ใชคูมือเลมที่ 94
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7.4.4 ตรวจสอบ ควบคุมงบประมาณและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะการ
จัดซื้ออะไหล วัสดุอุปกรณในการดําเนินการซอมแซมการบํารุงรักษา 
เครื่องจักร-เครื่องมือกล ยานพาหนะ เครื่องกวาน บานระบายอุปกรณ
บังคับน้ําตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด
งบประมาณและสําเร็จตามเปาหมาย

 - วางแผนและควบคุมในการกําหนดคุณลักษณะที่กําหนดไว  - ใชคูมือเลมที่ 94

7.4.5 รวบรวมจัดทํา สถิติ รายงานการใช การซอมบํารุงรักษา 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานดานเครื่องกลอื่นๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบและเพื่อเปนขอมูลสําหรับการนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงงาน

 - วางแผนรวบรวมขอมูลในแบบ 2-8  - ใชคูมือเลมที่ 120

7.4.6 ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรดานเครื่องกล เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทิภาพ

แกไขปญหาตางๆไดอยางถูกตอง  - ใชคูมือเลมที่ 121

7.4.7 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

ใหความรวมมมือกับหนวยงานที่ขอรับการรองขอ

 -

7.5 ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา

7.5.1 วางแผน ควบคุม ดูแลการสงน้ํา และการระบายน้ํา การวางแผน
การปลูกพืช และการบริหารจัดการน้ํา เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณน้ํา
ตนทุน ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแลง ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - แผนการเพาะปลูกพืช ควบคุม ดูแลการสงน้ํา  - ใชคูมือเลมที่ 122

7.5.2 จัดทําประมาณการงานปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน งานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการปองกันและบรรเทา
ภัยจากน้ํา และโครงการพิเศษตางๆ เพื่อใชปริมาณงานถูกตองตามแบบรูป 
รายการทางวิศวกรรม รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

 - ประมาณการถูกตองตามแบบรูป รายการทางวิศวกรรม รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

 - ใชคูมือเลมที่ 123

7.5.3 บันทึก รวบรวม ตรวจสอบ ขอมูลดานอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา
 ความตองการใชน้ํา เพื่อใชในการพัฒนาแหลงน้ํา บริหารจัดการน้ํา 
บรรเทา/แกไขปญหาอุทกภัยและขาดแคลนน้ํา ดานการอุปโภค การเกษตร
 และระบบนิเวศนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - ขอมูลการบริหารจัดการน้ํา  - ใชคูมือเลมที่ 124
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7.5.4 ดูแลที่ราชพัสดุ และทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
เพื่อใหเกิดการใชพื้นที่อยางเหมาะสม ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ 
รวมทั้งไมมีผลกระทบตองานชลประทาน

 - การดูแลรักษาที่ราชพัสดุใหอยูในระเบียบ และถูกตองตาม
กฎหมาย

 - ใชคูมือเลมที่ 125

7.5.5 สํารวจ ตรวจสอบสภาพความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ของเขื่อน
และอาคารชลประทานเบื้องตน เพื่อรายงานสภาพความพรอมใชงานของ
อาคารชลประทาน

 - สภาพอาคารชลประทาน มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย  - ใชคูมือเลมที่ 72 และ 73

7.5.6 ดําเนินการและควบคุมการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา
อาคารชลประทาน และบํารุงรักษาทางชลประทานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
เพื่อใหการดําเนินการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถูกตองตามหลักวิชาการ
 และเปาหมายของโครงการ

 - การซอมแซม บํารุงรักษาอาคารชลประทานถูกตองตามหลัก
วิชาการ

 - ใชคูมือเลมที่ 72 และ 73

7.5.7 ประสานงาน และรวมดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา จัดฝกอบรมและ
ใหคําแนะนําแกกลุมผูใชน้ําฯ คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ยุวช
ลกร อาสาสมัครชลประทาน ใหเรียนรูการใชน้ําชลประทานและบํารุงรักษา
ระบบชลประทานอยางถูกวิธี เพื่อสรางการมีสวนรวมและเสริมสรางความ
เขมอข็งของผูใชน้ํา

 - กลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 - ใชคูมือเลมที่ 126

7.5.8 ดําเนินการงานกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ควบคุมเครื่องจักรกล
สูบน้ํา และสงเสริมและสนับสนุนดานเทคนิควิชาการในการพัฒนาซอมแซม
 บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมอุปกรณระบบไฟฟา และระบบสง
น้ํา รวมทั้งอาคารประกอบใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรสําหรับการอุปโภค-บริโภค การเกษตร การปองกันอุทกภัย

 - องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถบริหารจัดการสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเหลือเกษตรกรสําหรับการ
อุปโภค-บริโภค การเกษตร การปองกันอุทกภัย

 - ใชคูมือเลมที่ 92

7.5.9 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -  - 
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8. โครงการกอสราง

8.1 งานบริหารทั่วไป

 - ใชคูมือเลมที่ 1-8 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

 - ใชคูมือเลมที่ 21-27 และ 29-30 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

8.1.3 ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน จัดหาพัสดุ ควบคุม ทําบัญชีพัสดุ 
แจกจาย ควบคุมระบบ e-GP งานคลังพัสดุ บริหารสินทรัพย เพื่อใหถูกตอง
ตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 - การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - การจัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก 
 - การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - ใชคูมือเลมที่ 33 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

8.1.4 กํากับ ดูแล พัฒนาปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาอาคารสถานที่
 และบริเวณหัวงานของโครงการ เพื่อใหเปนการเสริมสรางบรรยากาศใน
การทํางาน

 - การดําเนินการปรับปรุงซอมแซม และบํารุงรักษาอาคารสถานที่
และและบริเวณหัวงานของโครงการใหพรอมใชงาน

 - ใชคูมือเลมที่ 9 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

8.1.5 กํากับ ดูแล ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพยสิน  - การจัดวางระบบการรักษาความปลอดภัย  - ใชคูมือเลมที่ 12 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

บุคคล เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ
รวมทั้งของผูรับบริการ

 - การดําเนินการดานความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่และ
ทรัพยสินของทางราชการ

 - ใชคูมือเลมที่ 14 - 16 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

8.1.7 บริหารงานลูกจางชั่วคราวตั้งแตกระบวนการสรรหา การจางการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินการ
เบิกจายคาจางใหกับลูกจาง ใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ ตรงตาม
เวลาที่กําหนด

 - การบริหารงานลูกจางชั่วคราว  - ใชคูมือเลมที่ 96 ของ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทาน(จังหวัด) 
ของสชป.9

8.1.8 พิจารณาใหความเห็น เบื้องตนดานการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
เกี่ยวกับดานนิติการของโครงการ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ
ที่กําหนดไว

 - การดําเนินการทางวินัย  - ใชคูมือเลมที่ 20 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

8.1.1 ติดตาม ประสานงาน งานสารบรรณ งานธุรการ การประชุม การ
ติดตามรายงาน ประสานราชการ และงานพิธีการตางๆ เพื่อใหดําเนินงาน

   

 - การดําเนินงานสารบรรณ งานธุรการ การประชุม การติดตาม
รายงาน ประสานราชการ และงานพิธีการตางๆ

8.1.2 ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน เก็บรักษาเงิน รับ นําสงรายได
แผนดิน ทําบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียนและขอบังคับที่เกี่ยวของ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

8.1.6 ติดตาม ประสานงาน ดานการบริหารงานบุคคล ขาราชการ 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการของโครงการ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวของ มีความโปรงใสเปนธรรม รวดเร็ว ทันเวลา

 - การดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล ขาราชการ 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการของโครงการ

 - การดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน เก็บรักษาเงินรับ 
นําสงรายไดแผนดิน ทําบัญชี การจัดทํารายงาน ทางการเงิน
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8.1.9 ดําเนินการ ติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากร เสริมสราง
ความผาสุก เกิดความผูกพันกับองคกร และผูรับบริการมีความรับพึงพอใจ

 - การดําเนินการและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

 - ใชคูมือเลมที่ 96 ของ งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทาน(จังหวัด) 
ของสชป.9

 - ใชคูมือเลมที่ 35 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

 - ใชคูมือเลมที่ 4-5 ของ ฝายบริหารทั่วไป สชป.9

8.1.12 จัดทํารายงานดานการควบคุมภายในของโครงการชลประทาน 
(จังหวัด) เพื่อใหมีการบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงานการรายงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

 - การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุม
ภายในของโครงการชลประทาน (จังหวัด)

129. คูมือการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุม
ภายในของโครงการกอสราง ของสํานักงานชลประทานที่ 9

8.1.13 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

8.2 ฝายวิศวกรรม

8.2.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะหความตองการโครงการกอสรางสภาพภูมิ
ประเทศ ดานวิศวกรรม อุทกวิทยา และสภาพภูมิสังคมเพื่อจัดทํารายงาน
การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการกอสรางเบื้องตนใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ

 - รายงานการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการกอสรางเบื้องตน  - ใชคูมือเลมที่ 102

8.2.2 ศึกษา วางแผน จัดทํา พัฒนา และปรับปรุงรายงานศึกษาความ
เหมาะสมเบื้องตน (Rapid Appraisal) ดานวิศวกรรมเพื่อสรางมาตรฐาน
และใหไดรูปแบบการพัฒนาแหลงน้ําที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และ
ถูกตองตามหลักวิชาการ

 - รายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน  - ใชคูมือเลมที่ 102

8.2.3 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบแผนงานกอสรางและแผนงบประมาณ
รายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) และแผนประจําปงานโครงการ
ตางๆ ในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับยุทธศาตรกรมชลประทาน แผน
พัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาตินโยบายที่สําคัญของรัฐบาล

 - แผนงานกอสราง และแผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะ
ปานกลาง(MTEF)

 - ใชคูมือเลมที่ 40

8.1.10 เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงานโครงการ
ใหมีความครบถวนถูกตอง เปนปจจุบัน ทันเวลา และผูรับบริการพึงพอใจ 

 

 - การดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรม 
ผลงาน โครงการ

8.1.11 ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อใหมีระบบ
ฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน ถูกตอง สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

 - การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

8.2.4 ศึกษา วิเคราะหจัดทําแผนปฏิบัติงาน กําหนดขั้นตอนในการกอสราง
โครงการใหมีความสอดคลองกับแผนงานกอสรางและแผนงบประมาณ 
เพื่อใหงานกอสรางสําเร็จตามเปาหมายและการใชจายงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ

 - แผนปฏิบัติงานกอสรางโครงการ 130. คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติงานกอสรางโครงการ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

8.2.5 จัดทําเอกสารประกวดราคาและราคากลาง ตรวจสอบคากอสราง 
เพื่อใชในการประกวดราคา

 - เอกสารประกวดราคา  - ใชคูมือเลมที่ 104

8.2.8 ตรวจสอบ วสิเคราะห และกหนดคุณลักษณะของวัสดุใหไดคุณภาพ
เปนไปตามขอกําหนด ดานวิศวกรรม แลพะทําใหงานกอสรางมีความ
แข็งแรงและใชงานไดตามวัตถุประสงค

 - ขอกําหนดคุณลักษณะของวัสดุดานวิศวกรรม 131. คูมือการจัดทําขอกําหนดคุณลักษณะของวัสดุดานวิศวกรรม ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

8.2.7 บริหารสัญญาจางกอสราง โครงการตางๆ ในความรับผิดชอบ 
เพื่ออใหเปนไปตามแบบขอกําหนด และเงื่อนไขสัญญา

 - บริหารสัญญาจางกอสราง  - ใชคูมือเลมที่ 104

8.2.8 ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาเทคนิคการกอสราง และหรือ
ประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อใหงานกอสรางมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
คุมคาเปนไปตามหลักวิศวกรรม

 - การใชเทคนิค และการประยุกตใชเทคโนโลยีในงานกอสราง

8.2.9 ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห วางแผน ประเมินผล การดําเนินงาน
การกอสรางโครงการ และพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงานกอสราง
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุง
และแกไขปญหา เพื่อใหงานกอสรางมีความถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
ครบถวนสมบูรณพรอมใชงานแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

 - ประเมินผลงานกอสรางดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  - ใชคูมือเลมที่ 43

8.2.10 รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห ขอมูลการดําเนินงานและการ
เบิกจายงบประมาณ เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหถูกตองตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวของครบถวย 
สมบูรณทันเวลากําหนด

 - รายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ  - ใชคูมือเลมที่ 43

8.2.11 ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการกอสรางโครงการ
ตางๆ ในความรับผิดชอบใหครอบคลุมในทุกๆมิติ เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนาแหลงน้ําและบูรณาการ
ฐานขอมูลดังกลาวกับสํานักงานชลประทาน

 - ขอมูลดานการกอสรางโครงการ



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

8.2.12 ใหคําปรึกษาแนะนํา ถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนจาก
โครงการใหแกกลุมผูใชน้ําทุกภาคสวนเพื่อใหกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง 
สามารถดูแลบํารุงรักษาอาคารชลประทานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - การดูแลบํารุงรักษาอาคารชลประทาน  - ใชคูมือเลมที่ 72

8.2.13 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ชี้แจงรองเรียนที่เกี่ยวของกับ
งานกอสราง เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบจากงานกอสราง

 - การแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับผูรับบริการและผูมีสวน
ไดรับผลกระทบจากงานกอสราง

8.2.14 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -

8.3 ฝายชางกล

8.3.1 ควบคุมการใหบริการ ยานพาหนะสวนกลาง เพื่อใหมีความพรอมใน
การใชงาน

 - ยานพาหนะที่ใชในงานสนามและรถยนตสวนกลาง เพื่อใหมีความ
พรอมในการใชงานปจจุบัน

 - ใชคูมือเลมที่ 118

8.3.2 วางแผน ควบคุม เครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล
ไฟฟา ประปา และเครื่องมือสื่อสารของโครงการกอสราง เพื่อใหการ
ดําเนินงานแลวเสร็จตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ

 - แผนการใชเครื่องจักร เครื่องมือ และยานพาหนะ  - ใชคูมือเลมที่ 119

8.3.3 ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ํา 
ยานพาหนะ เครื่องจักรไฟฟา ประปา และเครื่อมือสื่อสารเพื่อใหอยูใน
สภาพที่สมบูรณพรอมใชงานตลอดเวลา

 - การดําเนินการซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ และยานพาหนะที่
อยูในสภาพพรอมใชงาน

 - ใชคูมือเลมที่ 90

8.3.4 ติดตั้ง ควบคุม ดูแลรักษา ใหบริการระบบไฟฟา ประปา 
ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

 - การดําเนินการควบคุมดูแลระบบไฟฟา ประปา ใหปลอดภัยพรอม
ใชงาน

 - ใชคูมือเลมที่ 94

8.3.5 ควบคุม ติดตั้ง ดูแลรักษาอุปกรณบังคับน้ําของโครงการกอสราง 
เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด

 - การดูแลรักษาอุปกรณบังคับน้ํา  - ใชคูมือเลมที่ 92

8.3.6 ควบคุมและบริหารงานจางเหมาของงานดานชางกล ระบบไฟฟา -
ประปา เพื่อใหงานดําเนินการไดตามรูปแบบ และเงื่อนไขสัญญาที่กําหนด
ไดมาตรฐานตามาแผนงานกอสราง

 - วางแผนงานการใชไฟฟา ภายโครงการใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - ใชคูมือเลมที่ 94

8.3.7 จัดทําเอกสารรายงานดานเครื่องกล ทั้งงานที่ดําเนินการเอง และ
งานจางเหมา เพื่อใหเกิดความถูกตองครบถวนตามระเบียบที่กําหนด

 - จัดทําเอกสารเรื่องการใชยานพาหนะ และน้ํามันเชื้อเพลิงของ
โครงการประจําทุกเดือน

 - ใชคูมือเลมที่ 85 ,90



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

8.3.8 ถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรดานเครื่องกล เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 - แกไขปญหาตางๆไดอยางรวดเร็ว และบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด

8.3.9 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด

 -  - 

8.4 ฝายกอสราง

8.4.1 คํานวณปริมาณงานและวัสดุกอสราง เพื่อใหงานกอสราง  - การจัดทําประมาณการงานกอสราง  - ใชคูมือเลมที่ 123

เปนไปตามหลักวิชาการ

8.4.2 ดําเนินการกอสราง และแกไขปญหาตางๆ ระหวางการ  - การดําเนินการกอสรางอาคารชลประทานประเภทตางๆ 132. คูมือการกอสรางอาคารชลประทาน ของ สชป .9

กอสรางโครงการตางๆ ในความรับผิดชอบและอาคารชลประทาน

ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนงาน

ที่ไดกําหนดไวถูกตองตามลักษณะงานและบริบทของแตละพื้นที่

8.4.3 ติดตอ วางแผน ประสานงาน ดานการขอใชพื้นที่จากเจา  - การเตรียมความพรอมในการกอสราง  - ใชคูมือเลมที่ 102

ของกรรมสิทธที่ดินและหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตกอสราง

เพื่อขอความยินยอม และมีหนังสืออุทิศที่ดินใหใชเปนสาธารณะ

ประโยชนรวมกันหรือหนังสืออนุญาตใหใชพื้นที่ ในการจัดเขา

แผนงานโครงการ และมีความพรอมในการกอสราง

8.4.4 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูลเอกสารหลักฐานที่เกี่ยว  - การจัดทํารายงาน การสงมอบใหองคกรที่ไดรับมอบ 133. คูมือการจัดทํารายงานหนังสือสงมอบงานที่กอสรางแลวเสร็จ ของ

ของกับงานกอสรางโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเหล็ก และ งานที่กอสรางแลวเสร็จ สํานักงานชลประทานที่ 9

งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย เพื่อจัดทํารายงาน และดําเนินการ

สงมอบโครงการที่กอสรางแลวเสร็จใหสํานักงานชลประทาน 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับมอบไปดูแลบํารุงรักษาตอไป 

ใหมีความถูกตอง สมบูรณตามระเบียบวาดวยการรับสงมอบงาน

8.4.5 เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารการกอสราง เพื่อให  - การเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลงานกอสรางฝาย  - ใชคูมือเลมที่ 39

เกิดความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน และเปาหมายของ หรืออางเก็บน้ําขนาดเล็ก

โครงการ

8.4.6 การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําระหวางการกอสรางโครงการ เพื่อให  - การดําเนินการดานการมีสวนรวมของเกษตรกรกลุม  - ใชคูมือเลมที่ 39

กลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็งและเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม ผูใชน้ํา

ของประชาชน



การวิเคราะหกระบวนงานของสํานัก/กองตามหนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย สํานักงานชลประทานที่ 9
หนาที่ความรับผิดชอบระดับฝาย ผลผลิต (Output) ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

8.4.7 ศึกษา วิเคราะห วางแผน สงเสริมการมีสวนรวมของ  - การจัดทําแผนงานกอสรางรวมกับประชาชนโดยสงเสริม  - ใชคูมือเลมที่ 39

ประชาชนรวมทั้งรับขอรองเรียนเกี่ยวกับปญหาความเดือดรอน การมีสวนรวมของประชาชน และการวิเคราะหผลกระทบ

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียที่ไดรับผลกระทบจากงาน จากงานกอสราง

กอสราง เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบแผนยุทธศาสตรการมีสวน

รวมของกรมชลประทาน

8.4.8 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวย  -  - 

งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือไดรับหมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด



รูปเลม ไฟล ทันสมัย ปรับปรุง 2560 2561 2562

1 คูมือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

    ธก.ชป.9

2 คูมือปฏิบัติงานดานการทําลายเอกสาร ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

    ธก.ชป.9

3 คูมือปฏบัติงานดานการบริหารการประชุม ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  ธก.ชป.9

4 คูมือการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

   ธก.ชป.9

5 คูมือการใชงานระบบหนังสือเวียน ระบบรับ-สงเรื่อง
ระบบรายงาน และระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

   ธก.ชป.9

6 คูมือการใชงานระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส
 ของสํานักงานชลประทานที่ 9

   ธก.ชป.9

7 คูมือการใชงานระบบการทําลายเอกสารอิเล็กทรอนิกส
 ของสํานักงานชลประทานที่ 9

   ธก.ชป.9

8 คูมือการปฏิบัติงานดานการจัดพิธีการตาง ๆ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  ธก.ชป.9

9 คูมือการรักษาบํารุงรักษาอาคารสถานที่และบริเวณ
โดยรอบ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ธก.ชป.9

10 คูมือการวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  บส.ชป.9

11 คูมือการดําเนินการเพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจางประจํา 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  บส.ชป.9

12 คูมือกระบวนการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ
  ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  บส.ชป.9

13 คูมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  บส.ชป.9

14 คูมือการดําเนินการเกี่ยวกับการลา ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  บส.ชป.9

15 คูมือการดําเนินการตรวจสอบคําขอรับสิทธิประโยชน
ของบุคลากร ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  บส.ชป.9

16 คูมือการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  บส.ชป.9

17 คูมือการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  บส.ชป.9

18 คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลบุคลากร ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  บส.ชป.9

19 คูมือการจัดสวัสดิการของบุคลากร ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  บส.ชป.9

20 คูมือการดําเนินการทางวินัย ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  บส.ชป.9

21 คูมือการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบใบสําคัญที่
เบิกจายจากเงินงบประมาณทุกประเภทรายจาย ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  งบ.ชป.9

22 คูมือการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบรายงาน
การเงินเกี่ยวกับการบริหารงานบัญชีการเงินภาครัฐ 
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  งบ.ชป.9

23 คูมือการดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําบันทึกดาน
การรับ-จายเงิน การเก็บรักษาเงิน/เอกสารการเงิน
การนําเงินสงคลัง ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  งบ.ชป.9

24 คูมือการดําเนินการตรวจสอบ จัดทํารายการปรับปรุง
ทางบัญชี  เอกสารประกอบงบการเงิน และรายงาน
ทางการเงินตางๆ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  งบ.ชป.9

มี ปงบประมาณ พ.ศ.

หมายเหตุ

แผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work manual)

สํานัก/กอง  ...........สํานักงานชลประทานที่ 9..............

ลําดับ ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน สถานะของคูมือการปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ ผูรับผิดชอบ

ไมมี



รูปเลม ไฟล ทันสมัย ปรับปรุง 2560 2561 2562

มี ปงบประมาณ พ.ศ.

หมายเหตุลําดับ ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน สถานะของคูมือการปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ ผูรับผิดชอบ

ไมมี

25 คูมือการดําเนินการศึกษา ตรวจสอบ ดําเนินการ
จัดทําบัญชีพักงานระหวางกอสรางบัญชีงานระหวาง
กอสราง  บัญชีสินทรัพย โครงสรางพื้นฐาน ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  งบ.ชป.9

26 คูมือการดําเนินการตรวจสอบและบันทึกตนทุน
ผลผลิตในระบบ GFMIS ของสํานักงานชลประทานที่ 9

   งบ.ชป.9

27 คูมือการดําเนินการตรวจสอบการบันทึกรายงาน
งบประมาณในระบบการบริหารเงินงบประมาณและ
เงินไวเบิกเหลื่อมป (BIS)  ของสํานักงานชลประทานที่
 9

  งบ.ชป.9

28 คูมือการดําเนินการควบคุม ดูแล ดําเนินการ
ลงทะเบียนการบริหารเงินทดรองราชการ เงินยืม
ราชการการใชจายบัตรเครดิตราชการ เรงรัดติดตาม
การชดใชเงินยืมทดรองราชการเงินยืมทดรอง ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

   งบ.ชป.9

29 คูมือการดําเนินการควบคุม ดูแล ดําเนินการจัดเก็บ
เงินและจัดทํารายงานเงินรายไดคาน้ําชลประทาน 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  งบ.ชป.9

30 คูมือการดําเนินการจัดทํารายการเงินงบประมาณการ
ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและขอขยายเวลาเบิกจายเงิน
ในระบบ GFMIS   ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  งบ.ชป.9

31 คูมือการดําเนินการจัดทําขอมูลการขอรับบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ และบําเหน็จรายเดือน
ลูกจางประจําในระบบ E-pension ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  งบ.ชป.9

32 คูมือการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวาง
ระบบควบคุมภายในดานการเงินและบัญชี 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  งบ.ชป.9

33 คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุโดยวิธีประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  พด.ชป.9

34 คูมือการบริหารจัดการสินทรัพย ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  พด.ชป.9

35 คูมือการดําเนินงานการประชาสัมพันธ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  ปท.ชป.9

36 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ยศ.ชป.9

37 คูมือการจัดทําควบคุมภายในของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  ยศ.ชป.9

38 คูมือการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  ยศ.ชป.9

39 คูมือการจัดทําแผนสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนกอน ระหวาง หลังการกอสรางงาน
ชลประทาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ยศ.ชป.9

40 คูมือการจัดการแผนงานงบประมาณรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง (MTEF) ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ผง.ชป.9

41 คูมือการตรวจสอบการดําเนินงาน เงินชดเชยคางาน
สิ่งกอสราง (คา K) ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ผง.ชป.9

42 คูมือการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  คพ.ชป.9

43 คูมือติดตามผลการดําเนินงานและผลการใชจาย
งบประมาณของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ตป.ชป.9

44 คูมือการบันทึกขอมูลในระบบสอบถาม Online ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

    ตป.ชป.9

45 คูมือการหาปริมาณพื้นที่รับน้ําฝนจุดที่ตั้งโครงการ 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

    พค.ชป.9



รูปเลม ไฟล ทันสมัย ปรับปรุง 2560 2561 2562

มี ปงบประมาณ พ.ศ.

หมายเหตุลําดับ ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน สถานะของคูมือการปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ ผูรับผิดชอบ

ไมมี

46 คูมือการหาปริมาณน้ําไหลผานหัวงาน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

    พค.ชป.9

47 คูมือการหาปริมาณน้ําฝนรายเดือน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

    พค.ชป.9

48 คูมือการคํานวณปริมาณน้ําที่ตองสงไปยังแปลง
เพาะปลูกพืช ของสํานักงานชลประทานที่ 9

    พค.ชป.9

49 คูมือการพิจารณาอาคารชลประทานที่เหมาะสมใน
การกอสราง ของสํานักงานชลประทานที่ 9

    พค.ชป.9

50 คูมือการจัดทํา Reservoir Operation Study ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

    พค.ชป.9

51 คูมือการประเมินความเหมาะสมของการเพาะปลูกพืช
โดย Agri-Map ของสํานักงานชลประทานที่ 9

    พค.ชป.9

52 คูมือการสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ เพื่องาน
ออกแบบและงานกอสราง ของสํานักงานชลประทานที่
 9

  สป.ชป.9

53 คูมือปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติดินและดินถมคันทาง
 ของสํานักงานชลประทานที่ 9

   ตว.ชป.9

54 คูมือการทดสอบคุณสมบัติดินลูกรังและชั้นรองพื้น
ทางลูกรัง ของสํานักงานชลประทานที่ 9

   ตว.ชป.9

55 คูมือการทดสอบคุณสมบัติหินคลุก ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

   ตว.ชป.9

56 คูมือการทดสอบคุณสมบัติหินใหญ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

   ตว.ชป.9

57 คูมือการทดสอบคุณสมบัติหินยอยและกรวด ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

   ตว.ชป.9

58 คูมือการทดสอบคุณสมบัติทราย ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

   ตว.ชป.9

59 คูมือการทดสอบความแนนการบดอัดวัสดุ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

   ตว.ชป.9

60 คูมือการทดสอบคุณภาพแทงคอนกรีต ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

   ตว.ชป.9

61 คูมือการออกแบบสวนผสมคอนกรีต ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

   ตว.ชป.9

62 คูมือการออกแบบฝายน้ําลน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  อบ.ชป.9

63 คูมือการออกแบบประตูระบายน้ํา ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  อบ.ชป.9

64 คูมือการออกแบบอาคารอัดน้ําพรอมระบายน้ําลน 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  อบ.ชป.9

65 คูมือการประยุกตใชเทคโนโลยี รวมกับงานออกแบบ 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  อบ.ชป.9

66 คูมือการสํารวจปฐพีกลศาสตร(แหลงบอยืมดิน) ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  ปธ.ชป.9

67 คูมือการสํารวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  ปธ.ชป.9

68 คูมือการวิเคราะหปริมาณน้ําซึมผานฐานรากเขื่อน
และแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานราก ของ
สํานักงาน

่ 

  ปธ.ชป.9

69 คูมือการปรับปรุงฐานรากเขื่อนโดยวิธีการเจาะและอัด
ฉีดของผสม ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ปธ.ชป.9

70 คูมือการวางแผนการใชน้ําจากแหลงน้ําตนทุน ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  บน.ชป.9

71 คูมือการคํานวนหาประสิทธิภาพการชลประทาน ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  บน.ชป.9

72 คูมือการบํารุงรักษาอาคารชลประทาน ของ สชป 9    ปบ.ชป.9
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73 คูมือการจัดการฐานขอมูลบัญชีอาคารชลประทานโดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ปบ.ชป.9

74 คูมือการประมวลและวิเคราะหสถานการณน้ํา   ปน.ชป.9

75 คูมือการตรวจสอบคุณภาพน้ํา ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  ปน.ชป.9

76 คูมือการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทาน 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

   สพ.ชป.9

77 คูมือการจัดตั้งองคกรผูใชน้ําชลประทาน ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

   สพ.ชป.9

78 คูมือการสงนําและบํารุงรักษาโดยเกษตรกรมีสวนรวม
ตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

   สพ.ชป.9

79 คูมือการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

   สพ.ชป.9

80 คูมือการใชน้ําของพืชชนิดตางๆ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

   สพ.ชป.9

81 คูมือการถอดบทเรียน ของสํานักงานชลประทานที่ 9    สพ.ชป.9

82 คูมือการปฏิบัติงานตรวจสภาพเขื่อนดินกรณีศึกษา 
เขตสํานักงานชลประทานที่ 9

   ปข.ชป.9

83 คูมือเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

   ปข.ชป.9

84 คูมือแนวทางแกไขปญหาเขื่อนดินและอาคารประกอบ
 กรณีศึกษาเขตสํานักงานชลประทานที่ 9

  ปข.ชป.9

85 คูมือการจัดทําแผนการปฏิบัติงานซอมแซมและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ของ
สํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  วค.ชป.9

86 คูมือการทําแผนจัดซื้อจัดจางงานดานชางกล ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  วค.ชป.9

87 คูมือการดําเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปของสวนเครื่องจักรกล ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  วค.ชป.9

88 คูมือและขั้นตอนการ ตรวจสอบ การตรวจวัดมลพิษ
ของยานพาหนะ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ซบ.ชป.9

89 คูมือการบริหารงานดานเครื่องจักรกล เครื่องมือกล 
เครื่องจักรกลกอสรางและยานพาหนะทั้งทางบกและ
ทางน้ํา ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ปย.ชป.9

90 คูมือการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ปย.ชป.9

91 คูมือการบริหาร Unit Cost ของเครื่องจักรกลงานดิน 
เครื่องจักรกลกอสราง และยานพาหนะ สําหรับการคิด
งบประมาณในการขอใชเครื่องจักร และยานพาหนะ 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ปย.ชป.9

92 คูมือดานการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสูบน้ํา ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  ปส.ชป.9

93 คูมือดานการปฏิบัติการสูบน้ํา ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  ปส.ชป.9

94 คูมือการปฏิบัติงาน ซอมบํารุงระบบไฟฟาแสงสวาง
และระบบไฟฟาแรงสูง สํานักงานชลประทานที่ 9

  ฟท.ชป.9

95 คูมือการปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร ภายใน
สํานักงานชลประทานที่ 9

  ฟท.ชป.9

96 คูมือการบริหารงานลูกจางชั่วคราว ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  บท.คป., บท.คบ.,
บท.กส.9

97 คูมือการดําเนินการและติดตามประเมินผลการจัด
สวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  บท.คป., บท.คบ.,
บท.กส.9
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98 คูมือการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของโครงการชลประทาน 
(จังหวัด) ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  บท.คป.

99 คูมือการจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจาย
ลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  วศ.คป.ชลบุรี

100 คูมือศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ วางแผนงานและ
งบประมาณ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  วศ.คป.ระยอง

101 คูมือควบคุมงบประมาณ และตรวจสอบ กลั่นกรอง 
ประมาณการ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  วศ.คป.จันทบุรี

102 คูมืองานเตรียมความพรอมเบื้องตน(พิจารณาโครงการ
 สํารวจ ออกแบบ) ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  วศ.คป.ตราด

103 คูมือการควบคุมการเบิกจายงบประมาณ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  วศ.คป.ฉะเชิงเทรา

104 คูมือการจัดทําเอกสารประกวดราคาและบริหารสัญญา
 ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  วศ.คป.ปราจีนบุรี

105 คูมือการแกปญหาขอรองเรียนในเชิงวิศวกรรม ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  วศ.คป.นครนายก

106 คูมือศึกษาวิเคราะหออกแบบพัฒนาฐานขอมูลพัฒนา
แหลงน้ําที่มีประสิทธิภาพ ของสํานักงานชลประทานที่
 9

  วศ.คป.สระแกว

107 คูมือการใชโปรแกรม excel เพื่อคํานวณหาการใชน้ํา
(ROS) ของโครงการประเภทตางๆ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  จน.คป.สระแกว

108 คูมือการสงน้ําและบํารุงรักษา โดยเกษตรกรมีสวน
รวมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  จน.คป.สระแกว

109 คูมือประเมินปริมาณน้ําไหลลงอาง ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  จน.คป.นครนายก

110 คูมือหาประสิทธฺภาพการชลประทาน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  จน.คป.นครนายก

111 คูมือการคํานวณน้ําผานอาคารชลประทาน ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  จน.คป.นครนายก

112 คูมือการประเมินการใชน้ําจากกิจกรรมตางๆ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  จน.คป.นครนายก

113 คูมือการจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรในดานการบริหารจัดการน้ําและเตือนภัย 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  จน.คป.ปราจีนบุรี

114 คูมือการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภท
อื่นๆ ที่กรมชลประทานใชประโยชน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  จน.คป.ฉะเชิงเทรา

115 คูมือการบริหารจัดการน้ําโดยเกษตรกรมีสวนรวม 
จัดตั้งกลุมผูใชน้ําพรอมจัดฝกอบรมและใหคําแนะนํา
กลุมผูใชน้ําฯ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  จน.คป.จันทบุรี

116 คูมือการมีสวนรวมของประชาชนและการจัดการขอ
รองเรียน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  จน.คป.ระยอง

117 คูมือการบริหารจัดการน้ําและแจงเตือนสถานการณน้ํา
 ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  จน.คป.ชลบุรี

118 คูมือการใชบริการยานพาหนะ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  ชก.คป.ปราจีนบุรี,
ชก.คป.สระแกว

119 คูมือการวางแผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ 
อุปกรณๆและยานพาหนะ ของสํานักงานชลประทานที่
 9

  ชก.คป.ฉะเชิงเทรา

120 คูมือการจัดทําสถิติดานเครื่องจักรกล ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  ชก.คป.ระยอง
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มี ปงบประมาณ พ.ศ.

หมายเหตุลําดับ ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน สถานะของคูมือการปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ ผูรับผิดชอบ

ไมมี

121 คูมือการถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร
ดานเครื่องกล ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  ชก.คป.ชลบุรี

122 คูมือการบริหารการสงน้ํา และการปฏิบัติงานควบคุม 
ระดับฝายสงน้ําฯ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  สบ.คป., สบ.คบ.

123 คูมือการจัดทําประมาณการงานชลประทาน ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  สบ.คป., สบ.คบ.

124 คูมือการบริหารจัดการน้ําระดับฝายสงน้ําฯ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  สบ.คป., สบ.คบ.

125 คูมือระเบียบและกฎหมายที่ราชพัสดุและทางน้ํา
ชลประทาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  สบ.คป., สบ.คบ.

126 คูมือการมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  สบ.คป., สบ.คบ.

127 คูมือการบํารุงรักษาระบบสูบน้ําดวยไฟฟา ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  สบ.คป., สบ.คบ.

128 คูมือการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
 ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  บท.คบ.

129 คูมือการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของโครงการกอสราง ของ
สํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  บท.คส.9

130 คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติงานกอสรางโครงการ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

  วศ.คส.9

131 คูมือการจัดทําขอกําหนดคุณลักษณะของวัสดุดาน
วิศวกรรม ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  วศ.คส.9

132 คูมือการกอสรางอาคารชลประทาน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

  กส.ชป.9

133 คูมือการจัดทํารายงานหนังสือสงมอบงานที่กอสราง
แลวเสร็จ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

  กส.ชป.9

77 55 23 35 22 7 55 36

133       คูมือ

35         คูมือ

98         คูมือ

สชป.9 ตองการคูมือ

มีแลวและทันสมัย

ตองดําเนินการจัดทําคูมือใหม
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สวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 9

แผน 1 30 1 วัน  บน.ชป.9

ผล

สวนวิศวกรรม สํานักงานชลประทานที่ 9

แผน 1 30 2 วัน รอยละ 80 ของ
บุคลากรที่เขารวม
โครงการมีผลการ
ทดสอบผานเกณฑ

พค.ชป.9
สป.ชป.9
อบ.ชป.9

ผล

สวนแผนงาน  สํานักงานชลประทานที่ 9

แผน 1 10 4 ชม. รอยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผาน
เกณฑ (รอยละ 70)

ตป.ชป.9

ผล

สวนเครื่องจักรกล สํานักงานชลประทานที่ 9

แผน 1 10 4 ชม. รอยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผาน
เกณฑ (รอยละ 70)

ผคก.ชป.9

ผล

เอกสารแนบ 2

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 การจัดทําแผนที่แปลงนาแสดงผล
บน Google Earth สํานักงาน
ชลประทานที่ 9

3 การใชงานระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณ

2 การเสริมสรางความรูความเขาใจใน
การพิจารณาโครงการ การสํารวจ
และออกแบบ โครงการเบื้องตน

4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ดานการซอมแซมและบํารุงรักษา 
ยานพาหนะ และระบบไฟฟา

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการสอนภายในหนวยงาน (Unit School)

สํานักงานชลประทานที่9

ลําดับ หัวขอ แผน/ผล  

การ

ดําเนินงาน

จํานวน

(ครั้ง)

จํานวน

(คน)

ระยะเวลาการ

ดําเนินการ

ปงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัด
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ผูรับผิดชอบ หมายเหตุลําดับ หัวขอ แผน/ผล  

การ

ดําเนินงาน

จํานวน

(ครั้ง)

จํานวน

(คน)

ระยะเวลาการ

ดําเนินการ

ปงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัด

โครงการชลประทานจันทบุรี

แนวทางการจัดทําประมาณการ แผน 1 5 8 ชม. รอยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผาน
เกณฑ (รอยละ 70)

วศ.คป.จันทบุรี

ผล

โครงการชลประทานสระแกว

แผน 1 5 2 ชม. รอยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผาน
เกณฑ (รอยละ 70)

ผล

การบํารุงรักษาหัวงาน แผน 1 5 3 ชม. รอยละของบุคลากร
มีผลการทดสอบผาน
เกณฑ (รอยละ 70)

ผล

โครงการชลประทานตราด

แผน 1 10 1 วัน รอยละของบุคลากร
ผานเกณฑทดสอบ
(รอยละ 70)

จน.คป.ตราด

ผล

8 การสงเสริมความรูเกี่ยวกับขั้นตอน
การมีสวนรวมในการสงน้ําและ
บํารุงรักษา 14 ขั้นตอน

5

6

7

วศ.คป.สระแกว

จน.คป.สระแกว

การจัดทําแผนงานงบประมาณตาม
ขอเสนอขอเกษตรกร



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุลําดับ หัวขอ แผน/ผล  

การ

ดําเนินงาน

จํานวน

(ครั้ง)

จํานวน

(คน)

ระยะเวลาการ

ดําเนินการ

ปงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัด

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา

แผน 6 5 2 ชม./ครั้ง สามารถใชงาน  
Google Earth 
เบื้องตนได

วศ.คบ.นฤบดินทรจินดา

ผล

แผน 6 5 2 ชม./ครั้ง สามารถแกไขปญหา
เบื้องตนได

วศ.คบ.นฤบดินทรจินดา

ผล

แผน 1 10 1 วัน รอยละของบุคลากร
ผานเกณฑทดสอบ
(รอยละ 70)

บท.คบ.ประแสร

ผล

แผน 1 10 1 วัน รอยละของบุคลากร
ผานเกณฑทดสอบ
(รอยละ 70)

จน.คบ.ประแสร

ผล

แผน 1 10 3 ชม. รอยละของบุคลากร
ผานเกณฑทดสอบ
(รอยละ 70)

วศ.คบ.ประแสร

ผล

9 การใชงาน Google Earth

10 การประเมินความปลอดภัยเขื่อน
เบื้องตน

13 การจัดทําราคากลาง

12 การจัดทํา R.O.S

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาประแสร

11 การปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ
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ผูรับผิดชอบ หมายเหตุลําดับ หัวขอ แผน/ผล  

การ

ดําเนินงาน

จํานวน

(ครั้ง)

จํานวน

(คน)

ระยะเวลาการ

ดําเนินการ

ปงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัด

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาคลองหลวง  รัชชโลทร

แผน 1 4 1 วัน วศ.คบ.คลองหลวงฯ

ผล

15 การปฏิบัติงานดานพัสดุในการใช
งานระบบ EGP และการจัดทํา
เอกสารตางๆ

แผน 1 4 1 วัน บท.คบ.คลองหลวงฯ

ผล

14 พิจารณาประมาณการเพื่อขอ
งบประมาณ
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