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คํานํา 
 

อางถึงคําส่ังกรมชลประทานท่ี ข 322 / 2554  ลงวันท่ี 25 เมษายน 2554  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee)  และ
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) กรมชลประทาน ท้ัง 7 หมวด   
ซ่ึงคณะกรรมการฯ  ดังกลาวไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานยอยจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ํา โดยมี
จุดประสงคเพื่อใหการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองคการ หมวด 6 ประจําป 2554 เปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีจะยกระดับการปฏิบัติงานใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงได
ดําเนินการจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ําจํานวนท้ังส้ิน 16 เลม ซ่ึง คูมือการปฏิบัติงานสงน้ําของโครงการ
ชลประทาน เปนเลมท่ี 12/16 ในคูมือดังกลาว คือ 
 

1. เลมท่ี  1/16  คูมือการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานการจัดสรรน้ําของโครงการ
ชลประทาน 

2. เลมท่ี  2/16  คูมือการประเมินปริมาณนํ้าไหลลงอางเก็บน้ํา 
3. เลมท่ี  3/16  คูมือการประเมินน้ําหลากในพื้นท่ีลุมน้ําตาง ๆ 
4. เลมท่ี  4/16  คูมือการจําลองการปฏิบัติการอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation Simulation) 
5. เลมท่ี  5/16  คูมือการวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation Study) 
6. เลมท่ี  6/16  คูมือการคํานวณฝนใชการ (Effective Rainfall) 
7. เลมท่ี  7/16  คูมือการคํานวณการใชน้ําของพืช  
8. เลมท่ี  8/16  คูมือการประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ 
9. เลมท่ี  9/16  คูมือการจัดทําโคงปฏิบัติการอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation Rule Curves) 
10. เลมท่ี 10/16  คูมือการวางแผนติดตามและประเมินผลการสงน้ํารายสัปดาห (WASAM) 
11. เลมท่ี 11/16  คูมือการประชาสัมพันธแผนการจัดสรรน้ํา 
12. เลมท่ี 12/16  คูมือการปฏิบัติงานสงน้ําของโครงการชลประทาน 
13. เลมท่ี 13/16  คูมือการคํานวณปริมาณนํ้าผานอาคารชลประทาน 
14. เลมท่ี 14/16  คูมือการวัดปริมาณนํ้าในคลองสงน้ําชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน 
15. เลมท่ี 15/16  คูมือการคํานวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน 
16. เลมท่ี 16/16  คูมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ 
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คูมือการปฏบิัติงาน 
คูมือการปฏบิัติงานสงนํ้าของโครงการชลประทาน 

 
1.วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหกรมชลประทานมีคูมือการบริหารจัดการน้ําท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ี
แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานชวงกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน 

 1.2 เพื่ออธิบายถึงองคประกอบตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับการปฏิบัติการสงน้ําอยางเปนข้ันตอน 
 1.3 เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสนาม เชน ผูอํานวยการ

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ผูอํานวยการโครงการชลประทาน หัวหนาฝายจัดสรรน้ํา เจาหนาท่ีอุทกวิทยา 
และเจาพนักงานการเกษตร เปนตน 

 1.4 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนา
ใหการทํางานเปนมืออาชีพ  

 1.5 เพื่อใหการจัดทําแผนการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกพืชของโครงการชลประทาน/โครงการ
สงน้ําและบํารุงรักษาที่จัดทําโดยสํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า หรือ สํานักชลประทานหรือ โครงการ
ชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถนําไปใชเปนแผนหลักของกรม
ชลประทาน  

 1.6 เพื่อเปนเอกสารอางอิงสําหรับแตละกิจกรรม เฉพาะอยางยิ่งท่ีจะตองปฏิบัติในสนาม 
 
2.ขอบเขต 

 คูมือการปฏิบัติงานนี้จะครอบคลุมการสงน้ําชวงฤดูฝนและฤดูแลงของโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา จํานวน 86 แหง รวมพ้ืนท่ีชลประทาน 17,177,947 ไร และโครงการชลประทานขนาดกลางท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน (จังหวัด)  จํานวน 709 แหง รวมพื้นท่ีชลประทาน 6,556,660 ไร 
(ขอมูลถึงส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ) โดยมีผูท่ีเกี่ยวของ เชน เจาหนาท่ีชลประทานท่ีปฏิบัติงานในโครงการ
สงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทานจังหวัดตางๆ เกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน เปนตน 
 
3.คําจํากัดความ 

 ผส.ชป.  หมายถึง ผูอํานวยการสํานักชลประทาน 
 ผอ.คบ.  หมายถึง ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา 
 ผอ.คป.  หมายถึง ผูอํานวยการโครงการชลประทาน 
 ฝจน.คบ. หมายถึง  หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน  โครงการสง
น้ําและบํารุงรักษา 
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 ฝจน.คป. หมายถึง หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการ
ชลประทาน 

 ฝสบ.คบ. หมายถึง หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา 
 ฝสบ.คป. หมายถึง หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา  โครงการชลประทาน 
 ผูชวย ฝสบ.คบ. หมายถึง ผูชวยหัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 

 
4.หนาท่ีความรับผิดชอบ 

4.1. ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา (ผอ.คบ.) 

 ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา(ผอ.คบ.)เปนผูอํานวยการโครงการชลประทาน รับผิดชอบ
หัวงานโครงการ ขนาดใหญ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีสงน้ําประมาณ 50,000-300,000 ไร ทําหนาท่ีเปนผูจัดการของ
โครงการในการใหบริการสงน้ําชลประทานแกพืน้ท่ีเพาะปลูกและข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานักชลประทาน 
(ผส.ชป.) 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของ ผอ.คบ. ท่ีจะกลาวถึงตอไปนี้ เนนเฉพาะในดานการสงน้ําเทานั้น 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา มีหนาท่ีรับผิดชอบวางแผน ควบคุมตรวจสอบ และดําเนินการสงน้ํา
และบํารุงรักษาในเขตพื้นท่ีของโครงการชลประทาน  ประกอบดวยอาคารชลประทานขนาดกลาง อาคาร
ชลประทานขนาดเล็ก คลองสงน้ํา คลองระบายนํ้า ควบคุมการจัดสรรน้ํา การปรับปรุงซอมแซมระบบการสง
น้ําและระบบระบายนํ้าท่ีสามารถสงน้ําแกพื้นท่ีเพาะปลูกในเขตโครงการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับน้ําทา น้ําฝน คุณภาพของน้ํา ลักษณะของดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับไว
เพื่อการเพาะปลูกพืชตาง ๆ ควบคุมและบริหารงานท่ัวไปดานธุรการ การเงิน การพัสดุ ติดตอประสานงานกับ
สวนราชการท่ีเกี่ยวของในการวางแผนการสงน้ําใหพื้นที่เพาะปลูก เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคขอขัดแยงในเร่ือง
ของการใชน้ําใหคําแนะนําและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการสงน้ํา การซอมบํารุงรักษาอาคารชลประทานแก
เกษตรกรผูใชน้ําดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา อบรมใหความรูแกเกษตรกรใหรูจักใชน้ําชลประทานอยางถูกวิธี 
ตลอดจนบริหารงานประตูน้ําของแตละโครงการ รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย แบงออกเปน 1 งาน 3 ฝาย 
และ ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา (จํานวนฝายตามความจําเปน)  

4.1.1. ความรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา (ผอ.คบ.)  มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
- วางแผนการสงน้ําสําหรับฤดูการเพาะปลูกใหเหมาะสมตามความตองการของพืช 
- วางแผนการสงน้ํารายสัปดาหใหเหมาะสมตามความตองการของพืช 
- กําหนดการสงน้ําท่ีมีอยูหรือไดรับมาใหแพรกระจายไปยังพื้นท่ีเพาะปลูกภายในเขตโครงการ

อยางท่ัวถึงและเหมาะสม 
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- ควบคุมการสงน้ําจริงใหสอดคลองกับแผนท่ีกําหนด ใหแพรกระจายไปยังพื้นท่ีเพาะปลูกตลอด
ท้ังโครงการอยางถูกตองและเหมาะสม 

- สงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีของโครงการรูจักการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ท้ังหมดในโครงการ 
- จัดระบบการบริหารงานสําหรับงานตาง ๆ ของโครงการใหเหมาะสมโดยเนนหนักในเร่ืองของ

การทันตอเวลา การตั้งงบประมาณ และการจัดอัตรากําลัง 
- ใหการสนันสนุนแกเจาหนาท่ีของโครงการชลประทานเพ่ือใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงานให 

เกิดผล 

 4.1.2. หนาท่ี 

 ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา (ผอ.คบ.) มีหนาท่ีสําคัญดังนี้ 
- ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกฝายจัดสรรน้ํา ในการวางแผนการสงน้ําประจําฤดู  

และประจําสัปดาหใหเหมาะสม 
- รักษาความสัมพันธอันดีในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีฝายควบคุมเข่ือน (ถามี) 
- กําหนดวันเร่ิมสงน้ําและวันหยุดสงน้ําของแตละฤดูการเพาะปลูก และแจงใหผูเกี่ยวของทราบโดย 

ท่ัวกัน 
- ใหคําปรึกษาในการกําหนดแผนการสงน้ําประจําสัปดาหตลอดท้ังโครงการ 
- ในกรณีท่ีมีน้ําไมเพียงพอหรือมีมากเกินความจําเปน ตองตัดสินใจแกไขใหเปนไปตามความ

ถูกตองและเหมาะสม 
- ใหคําปรึกษาและหม่ันออกตรวจสอบการสงน้ําจริงในพื้นท่ีตลอดท้ังโครงการ 
- ใหคําปรึกษาในการจัดทํารายงานประเมินผลการสงน้ําของแตละฤดู และนํามาพิจารณารวมกับ

ผูปฏิบัติงานในโครงการและบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงใหดีข้ึน 
- เปนตัวแทนของโครงการ ในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ  
- รักษาความสัมพันธท่ีดีกับเกษตรกรและองคกรของเกษตรกรอยางตอเนื่อง ชักจูงใหเกษตรกรใช

ส่ิงอํานวย ความสะดวกตาง ๆ ทางดานชลประทานท่ีมีอยูอยางเหมาะสม 
- ใหความสนับสนุนองคกรของเกษตรกร และฝกอบรมใหเกษตรกรรูจักวิธีใชประโยชนจากระบบ 

ชลประทานอยางถูกตอง 
- กําหนดวิธีการท่ีจะแกปญหาเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
- จูงใจใหเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและจัดใหมีการอบรมเพื่อเสริมและทบ 

ทวนความรูอยูเสมอ ๆ  

 4.1.3. แผนการปฏิบัติงาน 

 เปนการยากท่ีจะกําหนดชัดเจนลงไปวา ผอ.คบ. ซ่ึงทําหนาท่ีผูจัดการโครงการมีหนาท่ีอะไรท่ีจะตอง
ปฏิบัติบาง เนื่องจากเปนผูท่ีตองรับผิดชอบในปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดจนสถานการณเปล่ียนแปลงไปอยาง
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 ภารกิจรายสัปดาหในระหวางฤดูการสงน้ํา 

ทุก ๆ เชา : ตรวจสอบการสงน้ําของงานสงน้ําและบํารุงรักษาตาง ๆ โดยเปรียบเทียบกับ  
แผนการสงน้ําท่ีวางไว และกําหนดมาตรการเพื่อแกไขตามความจําเปน 
ทุกวันอังคาร : รวมพิจารณาและใหคําปรึกษาในการวางแผนการสงน้ําสําหรับสัปดาหหนารวมกับ
หัวหนาฝายจัดสรรน้ํา แลวกําหนดเปนแผนข้ันสุดทาย 
ทุกเชาวันพุธ : เปนประธานการประชุมรวมกับหัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา และฝายจัดสรรน้ํา 
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณนํ้าท่ีใชจริงเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าท่ีกําหนดใหสง 

 นอกจากนี้แลว ผอ.คบ. ควรจะหม่ันออกตรวจงานในสนามเพ่ือใหคําแนะนําและเปนกําลังใจแก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสนาม รวมทั้งรวมรับฟงการประชุมระหวาง ฝสบ.คบ. และพนักงานสงน้ํา หรือ
ระหวางเจาหนาท่ีชลประทานและเกษตรกรบาง เปนคร้ังคราว 

 ภารกิจในชวงหยุดการสงน้ํา 

- ใหคําแนะนําในการจัดทํารายงานประเมินผลการสงน้ําของฤดูการเพาะปลูกท่ีผานมา 
- ถกเถียงปญหาและพิจารณาผลสรุปจากรายงานประเมินผลการสงน้ําของโครงการดังกลาว 
- หามาตรการใหม ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ ใหดีข้ึน 
- ใหคําแนะนําในการพิจารณาหาความตองการใชน้ําสําหรับฤดูการเพาะปลูกตอไป 
- พิจารณาแผนการสงน้ําสําหรับฤดูการเพาะปลูกท่ีจะมาถึงอยางรอบดานรวมกับเจาหนาท่ีฝาย

ควบคุมเข่ือน(ถามี) ใหสอดคลองกับความตองการใชน้ําดังกลาว 
- กําหนดมาตรเพ่ือปรับปรุงการทํางานดานการสงน้ําใหเกิดประโยชนแกโครงการมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการชักจูงใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและกระตือรือรน รวมท้ัง
ผลักดันใหกลุมผูใชน้ําเห็นพองในการกําหนดกฏระเบียบและมาตรการท่ีเปนประโยชนข้ึนมา 

4.2. ผูอํานวยการโครงการชลประทาน (ผอ.คป)  

 ผอ.คป. เปนผูดูแลโครงการชลประทานขนาดกลาง  โครงการตามพระราชดําริ   โครงการตาง ๆ เพ่ือ
ความมั่นคงและโครงการอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายภายในจังหวัด โดยความเปนจริงแลว ผอ.คป. ก็คือผูจัดการ
โครงการตาง ๆ ดังกลาว และจะตองเปนผูรับผิดชอบในการบริหารโครงการเหลานั้น ท้ังนี้โดยอยูภายใตการ
บังคับบัญชาของผูอํานวยการสํานักชลประทาน (ผส.ชป) 

โครงการชลประทาน (จังหวัด) มีหนาท่ีรับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดําเนินการสงน้ํา
และบํารุงรักษาของโครงการพิเศษท่ีไดรับมอบหมาย ควบคุมและบริหารงานท่ัวไป ดานพัสดุครุภัณฑงาน
ธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดําเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดท่ีรับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงานกับสวนราชการอ่ืน ๆ เพ่ือเรงรัดการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก สงเสริมกิจกรรมในการแกไข
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 4.2.1. ความรับผิดชอบ 

 ผอ.คป. มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
- วางแผนการสงน้ําในแตละโครงการที่ตนรับผิดชอบใหสอดคลองกับความตองการใชน้ําของพืช 

และปริมาณนํ้าตนทุนท่ีมีอยู 
- กําหนดการสงน้ําท่ีมีอยูใหแกพื้นท่ีเพาะปลูกในแตละโครงการที่รับผิดชอบอยางเหมาะสม 
- ดําเนินการสงน้ําท่ีมีอยูใหแกพื้นท่ีเพาะปลูกในแตละโครงการอยางเหมาะสมและถูกตอง 
- สงเสริมใหเกษตรกรรูจักการใชน้ําชลประทานอยางมีประสิทธิภาพ 
- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของแตละโครงการที่รับผิดชอบ 
- ดูแลใหโครงการตางมีการบริหารงานอยางเหมาะสม โดยเนนหนักในเร่ืองของการจัดต้ัง 

งบประมาณใหทันเวลา และจัดอัตรากําลังใหเพียงพอ 
- ใหการสงเสริมและสนับสนุนเจาหนาท่ีของตนเพ่ือใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการชลประทานในจังหวัดท่ีตนรับผิดชอบ 

 4.2.2. หนาท่ี 

 ผอ.คป. มีหนาท่ีดังตอไปน้ี 
- ใหคําแนะนําในการวางแผนการสงน้ําประจําฤดูและประจําสัปดาหในแตละโครงการอยาง

เหมาะสม 
- กําหนดวนัเร่ิมตนและวันส้ินสุดของฤดูการสงน้ําในแตละโครงการ และประชาสัมพันธให

ผูเกี่ยวของทราบ 
- ในกรณีท่ีเกดิการขาดแคลนน้ํา หรือมีน้ํามากเกินไป จะตองตัดสินใจกําหนดการสงน้ําและ

มาตรการแกไขใหถูกตองเหมาะสม 
- ใหคําแนะนําและหม่ันตรวจสอบการใชน้ําจริงในแตละโครงการ 
- ใหคําปรึกษาในการประเมินผลการสงน้ําตลอดฤดูของแตละโครงการ และนํามาพิจารณารวมกนั

กับผูปฏิบัติงานและบุคคลอ่ืนที่เกีย่วของ เพื่อหามาตราการท่ีจะปรับปรุงแกไขการทํางานใหดียิ่งข้ึน 
- เปนผูแทนของโครงการตาง ๆ ในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัด 
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- รักษาความสัมพันธอันดีกับเกษตรกรและองคกรของเกษตรกร ชักจูงใหมีการใชประโยชนจากส่ิง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ทางดานชลประทานท่ีมีอยูอยางถูกตองและเหมาะสม 

- สนับสนุนกิจกรรมขององคกรเกษตรกร และจัดใหมีการฝกอบรมแกเกษตรกรเพื่อใหรูจักวิธีใช
ประโยชนจากระบบชลประทานอยางถูกตองและเหมาะสม 

- กําหนดมาตราการแกปญหาที่เหมาะสมเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในแตละโครงการ 
- กระตุนผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือ

เสริมและทบทวนความรูอยูเนือง ๆ 

 4.2.3. แผนการปฏิบัติงาน 

 เปนการยากท่ีจะกําหนดลงไปวา ผอ.คป. จะตองทําอะไรบาง เพราะทําหนาท่ีเสมือนผูจัดการของ
หลายโครงการซ่ึงกระจายไปหลายทองท่ี และแตละโครงการจะมีสภาวะแวดลอมแตกตางกันไป รวมท้ังตอง
เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงน้ําในจังหวัด ซ่ึงถามีปญหาเกิดข้ึนหรือมีการวางแผนการพัฒนาใหม ๆ ผอ.คป. 
จะตองรับผิดชอบอยางทันเหตุการณ 

 อยางไรก็ตาม ส่ิงสําคัญท่ีจะขาดเสียมิไดก็ คือ การใหมีการประชุมรวมกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในแต
ละโครงการอยูเสมอในโอกาสที่เดินทางไปตรวจงาน ถาเปนไปได ผอ.คป. ควรหาเวลาออกตรวจงานในพื้นท่ี
อยางนอยสัปดาหละ 2 คร้ัง และควรตรวจเยี่ยมใหครบทุกโครงการอยางนอยเดือนละคร้ัง 

 นอกจากนี้ควรจัดใหมีการประชุมประจําเดือนระหวาง ฝสบ.คป. ของทุกโครงการเพ่ือพิจารณาปญหา
ตลอดจนแลกเปล่ียนประสบการณดานการสงน้ําในแตละทองท่ี และนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ 
ใหเกิดผลดียิ่งข้ึน  

4.3. หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน (ฝจน.คบ.) 

 ฝจน.คบ. (วิศวกรชลประทาน) คือ หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน ประจํา
โครงการ ฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน เปนศูนยรวมหรือศูนยกลางของโครงการในดานสงน้ํา 
ฝจน.คบ. เปนผูใตบังคับบัญชาโดยตรงตอ ผอ.คบ.  

ฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการวางแผน จัดสรรน้ําการสงน้ํา 
การระบายนํ้า และการใชน้ําเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด ดําเนินการเร่ืองการใชท่ีราชพัสดุในเขตโครงการตาง ๆ 
รวมท้ังงานดานเกษตรชลประทาน ติดตอประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการวางแผนปลูก
พืช สํารวจเก็บสถิติผลผลิตดานการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษา
โครงการ และดําเนินการจัดต้ังกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา รวมท้ังการจัดฝกอบรมและใหคําแนะนําแกเกษตรกรให
รูจักการใชน้ําชลประทานอยางถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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4.3.1. ความรับผิดชอบ 

 ความรับผิดชอบของ ฝจน.คบ. ซ่ึงเปนหัวหนาฝายจดัสรรน้ํา คือ 
- ดําเนินการวางแผนการสงน้ําตลอดฤดูการเพาะปลูกตามความตองการของพืช 
- ดําเนินการวางแผนการสงน้ํารายสัปดาหตามความตองการของพืช และรวบรวมขอมูลตาง ๆ  

ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนนิการนี้ 
- กําหนดแผนการสงน้ําตามปริมาณท่ีมีอยูจริงใหแกพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ 
- ดําเนินการปรับเทียบอาคารควบคุมน้ําหลักทุกอาคารภายในโครงการ 
- รวบรวมขอมูลปริมาณนํ้าท่ีสงจริงผานอาคารหลักท้ังหมดในเขตโครงการ 
- เสนอรายงานปริมาณนํ้าท่ีสงจริงประจําวนัใหแก ผอ.คบ. 
- รวบรวมขอมูลทางการเกษตรในเขตโครงการ (พื้นที่เพาะปลูก พื้นท่ีเก็บเกีย่วและผลผลิต) 
- ดําเนินการจัดทํารายงานประเมินผลการสงน้ําตลอดฤดูการสงน้ําแตละฤด ู

 4.3.2. หนาท่ี 

 หนาท่ีของ ฝจน.คบ. ซ่ึงทําหนาท่ีหัวหนาฝายจัดสรรน้ํา คือ 
- จัดเตรียมและจัดสงแบบฟอรมตาง ๆ ใหเจาหนาท่ีฝายสนาม (พนกังานสงน้ํา) เพื่อเก็บรวบรวม 

ขอมูลตาง ๆ มาให 
- คํานวณปริมาณนํ้าท้ังหมดท่ีจะตองใชตลอดฤดูการสงน้ําตอไปโดยประมาณ เปนการลวงหนา 
- ใหคําแนะนําในการเก็บและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีสงเขามาจากสนาม (ความกาวหนาของการ

เพาะปลูก ฝน สภาพความชุมช้ืนของพ้ืนท่ีเพาะปลูก และปริมาณนํ้าท่ีสงจริง) 
- จัดทํารายงานแผนการสงน้ําและติดตามผลรายสัปดาห และจัดสงใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน

สนาม 
- จัดเตรียมรายงานปริมาณน้ําท่ีสงจริงประจําวัน เพื่อนําไปพิจารณารวมกับ ผอ.คบ. 
- จัดทําแผนสําหรับการวัดน้ําเพื่อปรับเทียบอาคารควบคุมน้ํา ใหคําแนะนําในการปฏิบัติรวมท้ังทํา

การประมวลผลขอมูล 
- ใหคําปรึกษาในการหาขอมูล และจัดทํารายงานทางการเกษตรในเขตพื้นท่ีโครงการ 
- จัดทํารายงานประเมินผลการสงน้ําสําหรับแตละฤดูการสงน้ํา 
- ใหคําแนะนําในการเร่ิมสงน้ําเขาคลองตอนเร่ิมฤดูกาลสงน้ํา และการระบายนํ้าออกจากคลอง เม่ือ

ฤดูกาลสงน้ําส้ินสุดลง 
- ใหการฝกอบรม และแนะแนวทางการปฏิบัติงานแกเจาหนาผูปฏิบัติงานในสนาม 
- รวมใหการอบรมแกเกษตรกร 

 4.3.3. แผนปฏิบัติงานของหวัหนาฝายจัดสรรนํ้า 

 ภารกิจประจําสัปดาหในระหวางฤดกูารสงน้ํา 
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ทุก ๆ เชา :     -   จัดเตรียมรายงานปริมาณน้ําท่ีสงจริงของทุกงานสงน้ํา ฯ และนํามาพิจารณารวมกับ 
             ผอ.คบ. เพื่อส่ังการตามความจําเปน 
        -   ตรวจสอบและประเมินผลรายงานน้ําฝนท่ีไดรับจากทุกงานสงน้ํา ฯ 
ทุกวันอังคาร :     -  รวบรวมรายงานสภาพความชุมช้ืนของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีไดรับจากงานสงน้ําและ 
             บํารุงรักษาตาง ๆ 
        -   คํานวณนํ้าท่ีจะกําหนดใหสงในแตละชวงคลองสําหรับสัปดาหตอไปซ่ึงเร่ิม 
             ตั้งแตวันพฤหัสบดี  
        -   คํานวณหาปริมาณนํ้ารวมท่ีจะตองใชสําหรับสัปดาหตอไป และหามาตรการ 
             แกไขท่ีจําเปนในกรณีท่ีปริมาณน้ํารวมท่ีตองการใชกับท่ีจะไดรับมา (จากเข่ือน) 
             ไมสัมพันธกัน  
        -   นําแผนกําหนดการสงน้ําท้ังหมดไปพิจารณาและปรึกษาหารือกับ ผอ.คบ.  
              เพื่อใหส่ังการแกไขหรืออนุมัติ  
        -   เม่ือไดแผนกําหนดการสงน้ําแนนอนแลว ตองแจงใหเจาหนาท่ีหัวงานเข่ือน 
              ทราบถึงปริมาณนํ้าท่ีจะตองปลอยมาใหสําหรับสัปดาหตอไป 
ทุกวันพุธ :     -  เขารวมประชุมกับ ผอ.คบ. และ ฝสบ.คบ. เพื่อพิจารณาการสงน้ําจริง  
              เปรียบเทียบกับปริมาณท่ีกําหนดใหสง      
ทุกวันพฤหัสบดี :     -  ตรวจสอบขอมูลปริมาณน้ําท่ีสงจริงของแตละชวงคลองและนํ้าฝนท่ีตกจริงจาก 
              รายงานติดตามผลท่ีสงเขามา และทําการประเมินผลเบ้ืองตนเตรียมไวสําหรับ 
              ทํารายงานประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นฤดูการสงน้ํา 
ทุกวันศุกร :     -  ตรวจสอบความกาวหนาของการวัดน้ําเพื่อปรับเทียบอาคาร รวมท้ังผลท่ี 
            ประมวลได และวางแผนการทํางานสําหรับสัปดาหตอ ๆ ไป 

 นอกจากนี้แลวหัวหนาฝายจัดสรรน้ําควรหม่ันออกตรวจพื้นท่ีอยูเสมอ เพื่อใหทราบปญหาและสภาพ
ความเปนจริงตาง ๆ ในการสงน้ํา และควรเขารวมประชุมระหวาง ฝสบ.คบ. และพนักงานสงน้ําเปนประจําอีก
ดวย 
 ภารกิจประจําสัปดาหในระหวางฤดกูารสงน้ํา 

- รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานประเมินผลการสงน้ําของฤดูท่ีผานมา ท้ังนี้ควรตองใหแลวเสร็จ 

กอท่ีจะเร่ิมฤดกูารสงน้ําตอไป 
- จัดใหมีการปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในผลที่ไดจากรายงานดังกลาวเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกันและกําหนดมาตราการเพ่ือปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน 
- คํานวณหาปริมาณนํ้าท่ีตองใชในแตละสัปดาหและตลอดท้ังฤดูสําหรับฤดูการสงน้ําตอไป ท้ังนี้

โดยประเมินจากขอมูลของฤดูกอน ๆ และจากการสอบถามความคิดเหน็ของเจาหนาท่ีในสนาม (พนักงานสง
น้ํา และ ฝสบ.คบ)  



                                                                                                   9                                        คูมือการปฏิบัติงานสงน้ําของโครงการชลประทาน 
                                                                                                                                                                                                      กรมชลประทาน 

- นําแผนการสงน้ําสําหรับฤดูตอไปท่ีจัดทําแลวเสร็จไปพจิารณาและปรึกษาหารือกับ ผอ.คบ. และ  
หนวยงานท่ีเกีย่วของ (เจาหนาท่ีฝายคุมเข่ือน) 

- จัดเตรียมแบบฟอรมท่ีจําเปนตองใชสําหรับเก็บและรวบรวมขอมูลตาง ๆ สําหรับฤดูการสงน้ํา
ตอไป 

- ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของแผนระดับและการปรับต้ังคาศูนยบานของอาคารควบคุม
และบังคับน้ําหลักทุกอาคารในเขตโครงการ 

4.4. เจาพนกังานการเกษตร 

เจาพนกังานการเกษตรจะปฎิบัติงานอยูในงานจัดสรรน้ําและรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลตางๆ 
ทางการเกษตรของโครงการ โดยมีหวัหนาฝายจัดสรรน้ําเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง 
หนาท่ี 

4.4.1. เจาพนักงานการเกษตรมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

- รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแผนการเพาะปลูก ซ่ึงรวบรวมโดยเจาหนาท่ี 

ผูปฏิบัติงานในสนาม 

- รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลกาวหนาการปลูกพืชในเขตโครงการ 

- รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของรายงานความเสียหายของพืชในเขตโครงการและทํา

รายงานระบุขนาดพื้นท่ี  ตลอดจนสาเหตุแหงความเสียหาย เสนอใหหนวยงานท่ีเกียวของทราบ 

- ปฏิบัติงานอยางใกลชิดกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกียวของกับงานเกษตรในเขตโครงการ 

- สนันสนุนและใหความชวยเหลือในการอบรมแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสนามตลอดจน

เกษตรกรในเขตพื้นท่ีของโครงการ 

- รวบรวมและตรวจสอบขอมูลผลผลิตของพืชหลัก ซ่ึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสนามรายงานเขา 

มา 

- รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานประเมินผลการสงน้ําในสวนท่ีเกี่ยวของกับความหนาแนนของ

การเพาะปลูก และอัตราการผลผลิตท่ีใช 

 4.4.2. แผนการปฏิบัติงานของเจาพนกังานการเกษตร 

 ภารกิจประจําสัปดาหระหวางฤดูการสงน้ํา 
- รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลกาวหนาการปลูกพืชรายสัปดาหในเขต

โครงการโดยใชแบบฟอรมมาตรฐานและสงสําเนา 1 ชุด ไปใหงานสถิติเกษตรชลประทานท่ีกรมชลประทาน

ในวนัพฤหัสบดี โดยสงทางวทิยุหรือนําสงดวยตัวเอง 
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- ออกตรวจความเสียหายของการเพาะปลูก พรอมท้ังประเมินขนาดและสาเหตุแหงความเสียหาย

แลวทํารายงานสรุป 

- ประมวลผลขอมูลทางดานเพาะปลูก เพื่อใชในการทํารายงานประเมินผลประจําฤดูเม่ือหยดุสงน้ํา 

 

4.4.3. ภารกิจในระหวางหยุดการสงน้ํา 

- รวบรวมและตรวจสอบขอมูลและผลผลิตของพืชหลักในเขตโครงการ 

- ชวยเหลือในการทํารายงานประเมินผลการสงน้ําสําหรับฤดูท่ีเพิ่งเสร็จส้ินลง 

- จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ ท่ีจะตองใชสํารวจขอมูลสําหรับฤดูตอไป 

4.5. เจาหนาท่ีอุทกวิทยา 

เจาหนาท่ีอุทกวิทยาจะปฏิบัติงานอยูในงานจัดสรรน้ําและมีหนาท่ีรับผิดชอบในการวัดน้ําเพ่ือ
ปรับเปล่ียนอาคารควบคุมน้ําหลักของโครงการ และรับผิดชอบในการเก็บรักษาและแจกจายแผนระดับ ซม.-
สเกล ลิตร-สเกล และลูกลอยวัดระดับน้ําตลอดจนอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับวัดปริมาณนํ้า โดยมีหัวหนา
ฝายจัดสรรน้ําเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง 

 4.5.1. หนาท่ี 

 หนาท่ีของเจาหนาท่ีอุทกวิทยา คือ 

- ทําการวัดน้ําเพื่อปรับเทียบอาคารควบคุมและบังคับน้ําหลักทุกๆอาคารในเขตโครงการ ( และทํา

การตรวจสอบซํ้าอยางนอยทุกรอบ 5 ป ) 

- รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการวัดน้ําเพื่อปรับเทียบอาคารจากสนามและทํา

การประมวลผล 

- จัดทําตารางปริมาณนํ้า และแจกจายใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสนามท่ีเกี่ยวของ 

- ใหคําแนะนําแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสนามใหคํานวณปริมาณนํ้าใหถูกตอง 

- ควบคุมและแนะนําในการติดต้ัง ( หรือติดต้ังใหม ) อุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการวัดน้ําอยาง

ถูกตอง 

- สํารวจความถูกตองของระดับท่ีแผนระดับดานเหนือน้ําและทายน้ําของอาคารควบคุมและบังคับ

น้ําหลักใหเรียบรอยกอนเร่ิมฤดูกาลสงน้ําแตละฤดู 

- ออกตรวจสอบการปรับต้ังคาศูนยบานของอาคารควบคุมและบังคับน้ําหลักในสนามกอนเร่ิม

ฤดูกาลสงน้ําแตละฤดู 
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- เขารวมใหการอบรมหลักสูตรเสริมและทบทวนความรูสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสนาม

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกี่ยวกับการคํานวณปริมาณนํ้า การปรับต้ังคาศูนยของบาน รวมท้ังการปรับเทียบอาคาร

ควบคุมหลัก 

เจาหนาท่ีอุทกวิทยาควรจะมีผูชวยอยางนอย 1 คนในการออกปฏิบัติงานในสนาม และควรมี

รถบรรทุกเล็ก หรืออยางนอยก็ควรจะมีรถจักรยานยนตเปนพาหนะ กรณีท่ีเปนโครงการขนาดใหญควรจะมี

หนวยสํารวจแยกตางหาก เพื่อรับผิดชอบงานสํารวจดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย เชน งานบํารุงรักษา งาน

ปรับปรุง เปนตน  

4.6. หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา (ฝสบ.คบ.) 

ฝสบ.คบ.คือหัวหนาฝายปฏิบัติงานในสนามหรือหัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ( พื้นที่ 25,000-

100,000 ไร ) เปนผูรับผิดชอบตอกิจกรรมทั้งหมดในเขตพื้นท่ีท่ีกําหนด ภายใตการบังคับบัญชาของ ผอ.คบ. 

โดยตรง ซ่ึงในคูมือนี้จะกลาวเฉพาะหนาท่ีในดานการสงน้ําเทานั้น 

ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา (จํานวนฝายตามความจําเปนตอพื้นท่ีรับผิดชอบของโครงการ)มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการสงน้ําและบํารุงรักษา โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการตาม
พระราชดําริ โครงการพิเศษ วางแผนงานพัฒนาแหลงน้ําตาง ๆ ท่ีอยูนอกเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา 
ประสานงานกับอําเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแกปญหาในสวนท่ีเกี่ยวกับงานสงน้ําใหแกพื้นท่ีเพาะปลูก 
ดําเนินการจัดต้ังกลุมผูใชน้ํา จัดฝกอบรมเกษตรกรใหมีความรูเร่ืองการใชน้ําอยางถูกวิธีควบคุมงานกอสราง
ปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

4.6.1. หนาท่ี 

ฝสบ.คบ. มีหนาท่ีสําคัญๆดังตอไปนี ้

- ควบคุมและดแูลเจาหนาท่ีท้ังผูท่ีปฏิบัติงานในท่ีทําการและภาคสนาม 

- รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากสนามซ่ึงจัดทําโดยพนักงานสงน้ํา (รายงาน

แผนการเพาะปลูก ปริมาณน้ําฝน สภาพความชุมช้ืนของพ้ืนท่ีเพาะปลูก และปริมาณน้ําท่ีสงจริงผานอาคาร

ควบคุมและบังคับน้ําหลัก) 

- สงขอมูลท่ีไดตรวจสอบแลวใหแกงานจัดสรรนํ้าของโครงการ 

- ควบคุมดูแลและแนะนําการแพรกระจายน้าํในเขตรับผิดชอบของตน และจัดสรรปริมาณนํ้าใหแก

พื้นที่ตอนลางตามแผนท่ีกําหนด 

- แนะแนวใหแกพนักงานสงน้ําในการจัดประชุมเกษตรกรในพื้นท่ี หรือการแกปญหาขอขัดแยง

ระหวางเกษตรกรดวยกันในการแบงปนกนัใชน้ําในแฉกสงน้ํา 
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- ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันท้ังทางดานการเกษตรและการ

พัฒนาชุมชน 

- กําหนดวิธีการแกไขท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึน 

4.6.2. แผนการปฏิบัติงาน 

เปนการยากท่ีจะกําหนดแผนการปฏิบัติงานท่ีแนนอนลงไปสําหรับ ฝสบ.คบ. ซ่ึงจะตองรับผิดชอบตอ

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาในพ้ืนท่ีของตน อยางไรก็ตามมีกิจกรรมที่

สําคัญหลายอยางท่ีจะตองกระทําใหสอดคลองกับเวลาเพื่อใหการสงน้ําของโครงการเปนไปดวยความ

เหมาะสม และควรกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานประจําสัปดาหของ ฝสบ.คบ. ดังนี้ 

ภารกิจประจําสัปดาหในระหวางฤดกูาลสงน้ํา 

ทุกๆเชา 08.00 น. - สงน้ํารายงานฝนตกจริง และปริมาณนํ้าท่ีสงจริงผานอาคาร

ควบคุมน้ําหลัก ใหงานจัดสรรน้ําทราบโดยทางวิทยุหรือ

โทรศัพท 

ทุกวันอังคาร 08.00 น. - สงรายงานสภาพความชุมช้ืนของพ้ืนท่ีเพาะปลูกของแตละชวง

คลอง ในเขตพื้นท่ีของตนไปยังงานจดัสรรน้ําโดยทางวทิยุ

หรือโทรศัพท 

ทุกวันพุธ (เชา) - เขาประชุมรวมกับ ผอ.คบ. และหวัหนาฝายจัดสรรน้ําเพื่อ

พิจารณเกี่ยวกบัปริมาณนํ้าท่ีสงจริงเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้า

ท่ีกําหนดใหสง 

                (บาย) - ทําการประชุมรวมกับพนกังานสงน้ําในเขตของตน เกีย่วกับ

เร่ืองปริมาณนํ้าท่ีใชจริงกับปริมาณนํ้าท่ีแนะนําใหใช 

วันพฤหัสบด ี - สงรายงานติดตามผลการสงน้ําจริงผานอาคารควบคุมและ

บังคับน้ําหลักท้ังหมดในเขตของตนใหแกงานจัดสรรน้ํา 

- สงรายผลกาวหนาการปลูกพืชรายสัปดาหใหแกงานจัดสรรนํ้า 
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ภารกิจประจําระหวางหยุดการสงน้ํา 

ภารกิจหลักของ ฝสบ.คบ. ในระหวางหยุดการสงน้ําสวนใหญคือ การบํารุงรักษาระบบชลประทานใน

เขตรับผิดชอบ ในสวนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสงน้ํา ฝสบ.คบ. มีภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติดังนี้: 

- สงขอมูลผลผลิตเฉล่ียของพืชหลักในแตละชวงคลองใหแกงานจะจัดสรรน้ํา 

- ชวยเหลือเจาหนาท่ีอุทกวิทยาในการตรวจสอบอาคารควบคุมและบังคับน้ําหลักในเขตของตนให

อยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงาน (แผนระดับ และการปรับต้ังคาศุนยของบาน) 

- สงรายงานแผนการเพาะปลูกในเขตพ้ืนท่ีของตนสําหรับฤดูการสงน้ําตอไปใหแกงานจัดสรรน้ํา

กอนเร่ิมฤดูการสงน้ํา 

- พิจารณาผลที่ไดจากรายงานประเมินผลการสงน้ําของฤดูท่ีผานมารวมกับพนักงานสงน้ําของตน
และหามาตรการท่ีเปนไปไดเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 
4.7.  ผูชวยหัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา (ผูชวย ฝสบ.คบ.) 

สําหรับงานสงน้ําและบํารุงรักษาที่มีพื้นท่ีคอนขางกวางใหญ สบ.คบ. ควรมีผูชวยในการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานสงน้ําในสนาม 

  4.7.1. หนาท่ี 

   หนาท่ีของผูชวย ฝสบ.คบ. คือ 

- จดรายงานน้ําฝนประจําวัน ณ ท่ีทําการของงานสงน้ําฯ แลวสงรายงานไปยังงานจัดสรรน้ําเวลา 

08.00 น. ทุกวัน โดยทางวิทยุหรือโทรศัพท 

- รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของรายงานแผนการเพาะปลูก รายงานผลกาวหนาการปลูก

พืชรายสัปดาห และรายงานสภาพความชุมช้ืนของพ้ืนท่ีเพาะปลูกซ่ึงจัดทําโดยพนักงานสงน้ํา 

- ตรวจสอบและแจกจายรายงานแผนการสงน้ําและติดตามผลทุกวันพุธ พรอมท้ังดําเนินการตามท่ี

เหมาะสม เพื่อใหการสงน้ําเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

- รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลปริมาณน้ําท่ีสงจริงของอาคารควบคุมและบังคับ

น้ําหลักตางๆ  ท่ีจัดทําโดยพนักงานสงน้ําทุกวันพุธ 

- ตรวจสอบใหแนใจวาไดสงขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการคํานวณแผนการสงน้ําไปยังงาน

จัดสรรน้ําตามเวลาท่ีกําหนด โดยทางวิทยุหรือโทรศัพททุกเชาวันอังคาร 

- พิจารณารายงานแผนการสงน้ําและติดตามผลของสัปดาหตอไป ท้ังของงานสงน้ําฯ และของแต

ละโซน รวมท้ังดําเนินการตามความเหมาะสมหากมีความจําเปน 
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- ควบคุมและดูแลใหส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ สําหรับการวัดปริมาณนํ้าในเขตงานสงน้ําและ

บํารุงรักษาของตนอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานไดตลอดเวลา 

- ใหการสนับสนุนแกเจาหนาท่ีอุทกวิทยาในการวัดน้ําเพ่ือปรับเทียบอาคารควบคุมน้ําหลักในเขต

งานสงน้ําฯ ของตน 

- ใหการแนะนําและกระตุนพนักงานสงน้ําในเขตรับผิดชอบใหเกิดความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานอยาง

จริงจัง การออกตรวจสอบงานในสนามถือเปนงานท่ีผูชวย ฝสบ.คบ. จะตองปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 

4.8. พนักงานสงน้ํา 

พนักงานสงน้ําเปนตัวแทนของโครงการชลประทานในระดับสนาม ซ่ึงจะตองรับผิดชอบใหการสงน้ํา

และบํารุงรักษาส่ิงกอสรางตางๆ ของระบบชลประทานในพ้ืนท่ีของตนดําเนินไปดวยดี และเปนผูดูแลให

คําแนะนําแกพนักงานสูบน้ํา ผูรักษาอาคาร ผูรักษาคลองสงน้ํา และผูรักษาคลองระบายน้ํา ท้ังนี้โดยอยูภายใต

การบังคับบัญชาของ ฝสบ.คบ. และในคูมือนี้จะกลาวถึงเฉพาะหนาท่ีในดานการสงน้ําเทานั้น 

 4.8.1. หนาท่ี 

 พนักงานสงน้ํามีหนาท่ีดังตอไปน้ี 

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสูบน้ํา ผูรักษาอาคาร และผูรักษาคลองสงน้ําและระบาย

น้ํา เปนประจําทุกๆวัน 

- เก็บรวบรวมขอมูลแผนการเพาะปลูกฤดูละคร้ัง 

- รายงานสภาพความชุมช้ืนของพ้ืนที่เพาะปลูกในเขตของตนทุกวันจันทร 

- รายงานผลกาวหนาการปลูกพืชในเขตพื้นท่ีของตนทุกวันพุธ 

- ควบคุมอาคารในคลองสงน้ําท่ีตนรับผิดชอบเพื่อใหการสงน้ําเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

- ควบคุมอาคารในคลองระบายนํ้าเพื่อใหสามารถระบายนํ้าสวนเกินไดอยางเหมาะสม 

- บันทึกน้ําฝนประจําวันในเขตรับผิดชอบ 

- บันทึกขอมูลปริมาณน้ําท่ีสงจริงผานอาคารควบคุมและบังคับน้ําหลักโดยวัดวันละ 3 คร้ัง 

- จัดทําและสงรายงานติดตามผลการสงน้ําจริงในเขตของตน (ทุกวันพุธ) 

- รายงานตอ ฝสบ.คบ. โดยทันทีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน และหาทางแกไขสถานการณเบ้ืองตนอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

- ใหคําแนะนําแกเกษตรกรในการใชน้ํา และการบํารุงรักษาส่ิงอํานวยประโยชนทางดาน

ชลประทานในแฉกสงน้ํา 

- จัดใหมีการประชุมรวมกับประธานกลุมผูใชน้ําเม่ือจําเปน หรืออยางนอยฤดูละ 1 คร้ัง 

- ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกียวของกับการพัฒนาในพื้นท่ีของตน 
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 ภารกิจประจําวันในระหวางฤดูกาลสงน้ําของพนักงานสงน้ํา 

เวลา กิจกรรม 

08.00 - อาน และบันทึกปริมาณนํ้าฝนลงในรายงานแผนการสงน้ําและติดตามผล 

08.00-08.30 - จายงานใหพนักงานสูบน้ํา ผูรักาอาคาร ผูรักษาคลองสงน้ํา และคลองระบาย 

08.30-09.00 - ตรวจสอบและ/หรือปรับระดับน้ํา (รนส.) โดยการปรับบานของคลองสายใหญ

และคลองซอย แลวบันทึกปริมาณนํ้าผานอาคารลงในรายงานแผนการสงน้ําและ

ติดตามผล 

09.00-10.00 - ตรวจสอบและ/หรือปรับปริมาณนํ้าผานเขาคูสงน้ํา และบันทึกปริมาณนํ้าลงใน

รายงานแผนการสงน้ําและติดตามผล พรอมท้ังพบปะเกษตรกรไปดวยในขณะ

ปฏิบัติงาน 

10.00-15.00 - เขารวมประชุม ทํางานดานธุรการ ทํารายงาน อาหารกลางวัน และอ่ืนๆ 

15.00-16.00 - ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานสูบน้ํา ผูรักษาอาคาร และผูรักษาคลอง

สงน้ําและคลองระบาย 

16.00-17.00  1) - ตรวจสอบระดับน้ํา (รนส.) ในคลองซอย และปริมาณนํ้าผานอาคารรับน้ําเขาคู

สงน้ํา  รวมท้ังพบปะเกษตรกรไปดวยในขณะเดียวกัน 

หมายเหตุ : 1) ในวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดราชการอื่นๆ ใหตรวจสอบตามแนวคลองในเขต

รับผิดชอบเพียง 1 คร้ังตอนเชาก็พอ 
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ภารกิจประจําสัปดาหในระหวางฤดกูารสงน้ําของพนักงานสงน้ํา 

วัน กิจกรรม 

จันทร - ทําการสํารวจและประเมินสภาพความชุมช่ืนของพื้นท่ีเพาะปลูกแตละชวงคลอง

ในเขตของตนแลวรายงานให ฝสบ.คบ. ทราบ 

พุธ - ตรวจสอบความเรียบรอยของรายงานแผนการสงน้ําและติดตามผล และนํา

รายงานดังกลาวติดตัวไปรวมประชุมพนักงานสงน้ํา ณ ท่ีทําการงานสงน้ําและ

บํารุงรักษา 

 - รับรายงานแผนการสงน้ําและติดตามผลสําหรับสัปดาหตอไปจากท่ีทําการงาน

สงน้ํา และบํารุงรักษา 

พฤหัสบดี - ปรับบานของอาคารท้ังหมดในเขตรับผิดชอบ ตามแผนการสงน้ําของสัปดาห

ใหมท่ีไดรับมา 

 - ปรับอาคารรับน้ําเขาคูสงน้ําท้ังหมดตามแผนการสงน้ําท่ีไดรับมา 

 
 ภารกิจประจําวันอ่ืนๆ ท่ีจะตองปฏิบัติในระหวางฤดูการสงน้ํา 
เดือนละคร้ัง : ดูแลตรวจตราการทานํ้ามัน หรือ จาระบีในเคร่ืองหมุนของอาคารชลประทานตางๆ ในเขต
รับผิดชอบ 
ฤดูละคร้ัง : จัดใหมีการประชุมกลุมผูใชน้ําแตละกลุมในเขตรับผิดชอบ 

4.9. ผูรักษาอาคารหรือพนักงานสูบน้ํา 

ผูรักษาอาคารชลประทานจะถูกกําหนดใหควบคุมดูแลอาคารชลประทานจํานวนหน่ึงอาคารหรือ
มากกวานั้น ท้ังในระบบสงน้ําและระบบระบายนํ้าตามความเหมาะสม โดยพนักงานสงน้ําเปนผูกําหนดและ
มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเปนประจํา นอกจากงานปกติท่ีจะตองปฏิบัติแลว พนักงานสงน้ําอาจจะมอบหมาย
งานอ่ืนๆ ใหปฏิบัติไดตามความจําเปน 
 4.9.1. หนาท่ี 
 ผูรักษาอาคารมีหนาท่ีดังตอไปนี้  

- รักษาระดับน้ําสูงสุด (F.S.L.) ท่ีหนาอคารควบคุมน้ําทุกแหงท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบ 

- ตรวจสอบระดับน้ําดานเหนือและดานทายน้ําและระยะเปดบานวันละ 3 เวลา คือ 06.00 น. 12.00 น. 

และ 18.00 น. และบันทึกลงในสมุดบันทึกระดับน้ําของแตละอาคาร 
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- ปรับบานตามคําแนะนําของพนักงานสงน้ํา 
- ปองกันมิใหผูไมมีหนาท่ีเกี่ยวของมาทําการ ปด-เปด อาคารชลประทานตางๆ  

- เม่ือพบวาระดับน้ําผิดปกติ หรือบานชํารุดเสียหายตองรายงานใหพนักงานสงน้ํา หรือ ฝสบ.คบ. 

ทราบทันที 

- กําจัดเศษขยะท่ีลอยมาติดอยูหนาอาคารเปนประจําทุกวัน 

- ทําความสะอาดแผนระดับท้ังดานเหนือน้ําและดานทายน้ําของอาคารสัปดาหละ 1 คร้ัง 

- อัดจาระบีเคร่ืองหมุนของอาคารตางๆ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

- รักษาตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารใหอยูในสภาพเรียบรอย 

- ทําความสะอาดสวนประกอบท่ีเปนเหล็ก และทอระบายน้ําของอาคารใหเรียบรอยกอนเร่ิมฤดูกาล

สงน้ําแตละฤดู 

ลักษณะหนาท่ีดังกลาวนี้ใหนํามาประยุกตใชกับพนักงานสูบน้ํา โดยเปล่ียนจากอาคารชลประทานเปน
เคร่ืองสูบน้ํา 

4.10. ผูรักษาคลองสงน้ําหรือคลองระบายนํ้า 

ผูรักษาคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา จะไดรับหมอบหมายไหดูแลรักษาคลองสงน้ําหรือคลอง
ระบายนํ้าชวงหนึ่งท้ังนี้ข้ึนอยูกับชวงคลองนั้นๆ พนักงานสงน้ําจะหมอบหมายงานใหปฏิบัติเปนประจําทุกวัน 
และจะตองรายงานผลงานตอพนังงานสงน้ําโดยตรง 

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกตินี้แลว พนักงานสงน้ําอาจจะหมอบหมายใหทํางานดานอ่ืนๆ ได
อีกตามความเหมาะสม 

- ตัดหญาบริเวณชายคลองและตามถนนบนคันคลอง 

- ถมอัดดินท่ีใตแผงคอนกีตท่ีเกิดจากการกัดเซาะของนํ้าฝนและหลุมบอบนถนน 

- กําจัดเศษขยะท่ีลอยนํ้ามาตามคลองและติดอยูหนาอาคารรับน้ําเขาคูสงน้ําทุกวัน 

- ปองกันบุกคนภายนอกท่ีไมมีหนาท่ีเกียวของมากระทําผิดกฎระเบียบในบริเวณคลองท่ีรับผิดชอบ 

และรายงานตอพนักงานสงน้ําทันทีหากเกิดกรณีผิดปกติ 

- ทําความสะอาดแผนระดับน้ําท้ังในคลองสงน้ําและหนาอาคารรับน้ําเขาคูสงน้ําอยางนอยสัปดาหละ

คร้ัง 

- ทาจารบีเคร่ืองหมุนของอาคารรับน้ําเขาคูสงน้ําอยางนอยเดือนละคร้ัง 

- ทําความสะอาดท่ีเปนเหล็กรวมท้ังท่ีจมอยูในน้ําของอาคารท้ังหมดท่ีรับผิดชอบ ใหเสร็จเรียบรอย

กอนท่ีจะเร่ิมฤดูการสงน้ําทุกคร้ัง 
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- ทาสีเคร่ืองหมายบอกระดับน้ําสูงสุด ( F.S.L. ) ท่ีทําไวท่ีแผนคอนกรีตดาดคลองตลอดจนเคร่ืองหมาย

บอกระยะ กม. ของอาคารในคลองอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 
5.ผังกระบวนการ 
ผังกระบวนการมีดังนี้ 
 5.1 ผังกระบวนการการปฏิบัติงานสงน้ําของโครงการชลประทานไดแสดงรายละเอียดไวในสวน
ผังกระบวนการ 



ผังกระบวนการ 
 ในการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสงน้ําของโครงการชลประทาน นั้น มีกระบวนการ
ดังตอไปนี้ 
 

ระยะเวลา 
(หนวย) 

รายละเอียดงาน ท่ี ผังกระบวนการ ผูรับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

 

 -  ทุกวัน 
-  ทุกสัปดาห 
 
 
 
 

- ประชุม เจ าหน า ท่ี ผู ท่ี เ กี่ ยวในการ
ปฏิบัติงานสงน้ําใหทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงานของทุกคน เพื่อใหเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว 
 

- ฝจน.คป.   
   /ฝจน.คบ. 
- ฝสบ.คป.   
  /ฝสบ.คบ.  
- พนักงาน   
   สงน้ํา 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทุกวนั - ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป ด  – ป ด  อ า ค า ร
ชลประทานเพ่ือควบคุมปริมาณนํ้าให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
 
 

- พนักงาน 
   สงน้ํา 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

ประชุมกําหนดแนว
ทางการสงนํ้า 

- ทุกวัน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสงน้ําให
เปนไปตามแผน และตามหนาท่ีของการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

- ฝสบ.คบ. / 
ฝสบ.คป. -  ทุกสัปดาห 
 

ติดตามตรวจสอบผล
การสงนํ้า ประจําวัน 
ประจําสัปดาห 

ไมตกลง 

ตกลง 

เริ่มสงนํ้า 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หนวย) 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 -  ทุกวนั 
-  ทุกสัปดาห 
 

- ปรับแก – แกไข ปญหาอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ี 
- รายงานผลประจําวัน 
        ทุก ๆ เชาระหวางเวลา 8.00 – 9.00 
นาฬิกา หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา
จะตองส งรายงานฝนตกจริงในพ้ืน ท่ี
รับผิดชอบและปริมาณน้ําท่ีสงจริงผาน
อาคารควบคุมและบังคับน้ําหลักเขาสูงาน
สงน้ําฯ ของตนทาง วิทยุหรือโทรศัพท ไป
ยังงานจัดสรรน้ํ าของโครงการ ซ่ึงจะ
รวบรวมขอมูลเหลานี้ เสนอตอนายชาง
หัวหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา 
(ชคบ.) เพื่อพิจารณาและส่ังการตามความ
จําเปน 
- รายงานผลประจําสัปดาห 
        1)  รายงานสภาพความชุมช้ืนของ
พื้นที่เพาะปลูก 
 ทุก ๆ วันจันทร พนักงานสงน้ําแตละ
คนจะตองออกไปตรวจสอบสภาพความชุม
ช้ืนของพื้นท่ีเพาะปลูกของแตละชวงคลอง
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน และตอน
บายจึงรายงานขอมูล (รหัสสภาพความชุม
ช้ืน  ฯ )  ไปใหหั วหน าฝ า ยส งน้ํ า และ
บํารุงรักษา (สบ.คบ.) ทราบทางโทรศัพท 
(หรือดวยตนเอง) ซ่ึง สบ.คบ. จะบันทึก
ขอมูลเหลานี้ลงในแบบฟอรมมาตราฐาน
และรายงานไปใหงานจัดสรรน้ํ าของ
โครงการทราบอีกตอหนึ่งในเชาวันอังคาร
โดยวิทยุหรือโทรศัพท 
 
 

- ผอ.คบ.         
  /ผอ.คป. 
- ฝจน.คบ.  
  /ฝจน.คป. 
- ฝสบ.คบ.   
   /สบ.คป. 
 

รายงานผล 
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หนวย) 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

2) การเพาะปลูก 
ทุกวันอังคาร  พนักงานสงน้ํ าแตละคน
จะตองทํารายงานผลการกาวหนาการปลูก
พืชรายสัปดาหและจัดสงให สบ.คบ. ในวัน
พุธ ซ่ึง สบ.คบ. จะรวบรวมและสงมอบให
เจาพนักงานการเกษตรของงานจัดสรรน้ํา
ตอไป  หลังจากเจาพนักงานการเกษตร
รวบรวมขอมูลไดครบทั้งโครงการแลว จะ
รายงานทางวิทยุไปยังงานสถิติ เกษตร
ชลประทานท่ีกรมชลประทานตอไป 
3) ปริมาณนํ้าท่ีสงจริง 
ผูรักษาอาคารจะบันทึกปริมาณนํ้าจริงท่ี
ไหลผานอาคารท่ีตนรับผิดชอบ ลงในสมุด
บันทึกระดับน้ําประจําอาคารทุกวันวันละ 3 
เวลา  พนักงานสงน้ําจะทําการคํานวณ
ปริมาณนํ้าเฉล่ียและบันทึกลงในแบบ
รายงานติดตามผลการสงน้ําและนําสง ณ ท่ี
ทํ า ก า ร ข อ ง หั ว ห น า ฝ า ย ส ง น้ํ า แ ล ะ
บํารุงรักษาในวันพุธ 
4) ปริมาณนํ้าท่ีกําหนดใหสง 
ทุกวันอังคารงานจัดสรรน้ํ าจะทําการ
คํานวณปริมาณน้ําท่ีกําหนดใหสงในแตละ
ชวงคลองสําหรับสัปดาหหนา หลังจาก
ไดรับรายงานสภาพความชุมช้ืนของแปลง
เพาะปลูกและขอมูลฝนตกจริงแลว ปริมาณ
น้ํา ท่ีกําหนดใหสงนี้จะถูกบันทึกลงใน
รายงานแผนการสงน้ํ าและติดตามผล
สําหรับพนักงานสงน้ํา ซ่ึงท้ังแผนการสง
น้ําท่ีกําหนดและการติดตามผลจะรวมอยู
ดวยกันในรายงานน้ีทุกสัปดาห รายงาน
ดังกลาวสําหรับสัปดาหใหมจะถูกสงไปยัง
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ท่ี ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หนวย) 

รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
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6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ไดแสดงรายละเอียดไวในสวนของหนาท่ีความรับผิดชอบ ตามขอ 4  และสวนของผังกระบวนการ ตามขอ 5 
 
7.มาตรฐานงาน 

สงน้ําเปนไปตามแผน และเกษตรกรผูใชน้ํามีความพึงพอใจ (แบบสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
เกษตรกรผูใชน้ําในเขตชลประทาน)  ท่ีไดรับน้ําอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
 
8.ระบบติดตามและประมวลผล 

 ติดตามการบริหารจัดการนํ้าเปนรายวัน รายสัปดาหและรายเดือนโดยสํานักชลประทานท่ี 1-17 
เปนผูรายงานผลความกาวหนาการบริหารจัดการน้ํา สภาพปญหาและอุปสรรค เพ่ือเปนแนวทางปรับปรุงการ
วางแผนและแนวทางการปฏิบัติในฤดูกาลตอไป 
 
9.เอกสารอางอิง 

กลุมงานจัดสรรน้ํา,  2531,  คูมือการปฏิบัติงานสงน้ํา. กรมชลประทาน กรุงเทพฯ. 

คณะทํางานยอยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานจัดสรรน้ํา, 2553, คูมือการปฏิบัติงานดานจัดสรรน้ํา   
 กระบวนการสรางคุณคากระบวนการบริหารจัดการน้ํา. กรมชลประทาน กรุงเทพฯ.  

กลุมงานพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า, 2552, คูมือการสงน้ําและบํารุงรักษา โดยเกษตรกรมีสวนรวมตาม
 กระบวนการ 14 ขั้นตอน. กรมชลประทาน กรุงเทพฯ. 
 
10.แบบฟอรมท่ีใช 

        - ใชแบบฟอรมตามภาคผนวก ก 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําในเขตชลประทาน 
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แบบ สสช. P1-2554 
 

การสํารวจความพึงพอใจตอในการใหบริการของกรมชลประทานดานการบริหารจัดการน้ําเปนการ
วัดสํารวจความพึงพอใจตอกระบวนการดาํเนินงานดานการใหบริการของเจาหนาท่ีชลประทาน กระบวนการ
สงน้ําและบํารุงรักษา ส่ิงอํานวยความสะดวกในการสงน้ําฯ และ ผลการสงน้ําและบํารุงรักษาของกรม 
ชลประทาน ในการสํารวจความพึงพอใจในการบริหารจดัการน้ําของกรมชลประทานไดทําการสํารวจทั้งใน 
พื้นที่ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา และ โครงการชลประทานจังหวดั ท่ัวประเทศ เพื่อใหไดความเห็นจาก 
ผูรับบริการทุกกลุม 

คุมรวม  
คุมรวมของการสํารวจ คือ กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน ท่ัวประเทศในป งบประมาณ พ.ศ. 2554 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ในการสํารวจคร้ังนี้ มีระยะเวลา ดําเนนิการระหวาง เดือน สิงหาคม- กันยายน พ.ศ. 2554 
การกําหนดขนาดตัวอยาง 

ในการสํารวจคร้ังนี้ ไดพิจารณาขนาดตัวอยางโดยไดนาํปจจัยตางๆ มาประกอบการพิจารณา
ไดแกจํานวนกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน ในพ้ืนท่ีชลประทานของแตละโครงการฯ โดย
กําหนดใหทําการสํารวจ 2 ตัวอยาง ตอ 1 กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน แตจะตองไมนอยกวา 3 
ตัวอยางตอโครงการฯ 
การเลือกตัวอยาง 

กําหนดใหเลือกทําการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกร ท่ีมีพื้นที่ทําการเกษตรอยูในพ้ืนท่ีท่ี
รับน้ําจากตนคลอง กลางคลอง และ ปลายคลอง อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหไดความเห็นจากผูรับบริการ
ทุกกลุม 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บขอมูลจากผูรับบริการ ตองานการบริหารจัดการน้ํานั้น ไดดําเนินการเก็บขอมูลโดย
การสงแบบสอบถามไปยังโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา และโครงการชลประทานจังหวดั แลวให
เจาหนาท่ีออกดําเนินการลงพื้นสํารวจแลวจึงสงแบบสอบถามกลับมายังสวนกลาง 
การแปลผล การประมวลผล และ วิเคราะหผล 

การแปร ผลการสํารวจความพึงพอใจ ในการใหบริการของกรมชลประทานมีหลักเกณฑ ใน
การแปลและวเิคราะห ผลการสํารวจดังนี ้

 
ตัวแปรความพึงพอใจและไมพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมชลประทาน 

ประกอบดวย 4 ประเด็นไดแก 1. การใหบริการของเจาหนาท่ีชลประทาน 2. กระบวนการสงน้ําและ
บํารุงรักษาของกรมชลประทาน 3. ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีกรมชลประทานจัดให และ 4. ผลการสง
น้ําและบํารุงรักษาของกรมชลประทาน 
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การคิดคะแนนของแตละระดับความพึงพอใจ/ความเช่ือม่ันกําหนดหลักเกณฑดังนี ้
     ระดับความพึงพอใจ               คะแนน 

พอใจมาก         4 
พอใจ          3 
ไมพอใจ        2 
ไมพอใจมาก         1 

 
การวิเคราะหขอมูลใชการคํานวณรอยละ และคะแนนความพึงพอใจ โดยการคํานวณจะรวมผูตอบ 

ท้ังท่ีแสดงความคิดเห็นและไมแสดงความคิดเห็น 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูจัดทําคูมือ 
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รายชื่อผูจัดทําคูมือ 
 
1. คณะทํางานยอยจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ํา ตามคําส่ัง คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ท่ี ส 006/2554  ลงวันท่ี 3 มิถุนายน  2554 
 1.  นายวสันต บุญเกิด                    ผูทรงคุณวุฒิประจํา สพช.                 ท่ีปรึกษา 
 2.  นายสุเทพ  นอยไพโรจน     ผส.อน.                                              ท่ีปรึกษา 
 3. นายศุภชัย  รุงศรี                    ผส.วพ.                                              ท่ีปรึกษา 
 4.  นายจรูญ  พจนสุนทร          ผส.ชป.14                                         หัวหนาคณะทํางาน 
 5.  นายเลิศชัย  ศรีอนันต            ผจน.                                                  คณะทํางาน 
 6.  นายทองเปลว  กองจันทร       ผอท.                                                  คณะทํางาน 
 7.  นายนิรันดร  นาคทับทิม         ผบร.ชป.7                                         คณะทํางาน 
 8. นายอุกฤษฏ  ถาวรไกรกุล         ผบร.ชป.10 คณะทํางาน 
 9. นายพงศศักดิ์  อรุณวจิิตรสกุล   ผบร.ชป.11                                    คณะทํางาน 
 10. นายสิริวิชญ  กล่ินภักดี             ผบร.ชป.15                     คณะทํางาน 
 11. นายสมเจต  พานทอง  ผปษ. คณะทํางาน 
 12. นายอภนินท  สนธยานนท  กพ.จน. คณะทํางาน 
 13. นางจิรา สุขกลํ่า                   กว.อท.                                              คณะทํางาน 
 14. นายธาดา  พูนทว ี  ศป.จน. คณะทํางาน 
 15. นายชัชชม  ชมประดิษฐ         กจ.จน.                                               คณะทํางาน 
 16. นายสมบัต ิ สาลีพัฒนา  ผยศ.สช. คณะทํางาน 
 17. นางสาวอรญา  เขียวคุณา        กห.ปษ.                                     คณะทํางาน  
 18. นายสิโรจน  ประคุณหังสิต ผนช. คณะทํางาน 
 19. นายธีระพล  ตั๊งสมบุญ           วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 
 20. นายสมบัต ิ วานิชชินชัย          นายชางชลประทานชํานาญงาน       คณะทํางาน 
 21. นายสถิต  โพธ์ิดี                   วิศวกรชลประทานชํานาญการ          คณะทํางาน  
 22. นายสันติ  เต็มเอ่ียม              วิศวกรชลประทานชํานาญการ          คณะทํางาน 
 23. นายอุลิต  รัตนต้ังตระกูล  วิศวกรชลประทานชํานาญการ          คณะทํางาน 
 24. นายธวัชชัย ไตรวารี              วิศวกรชลประทานชํานาญการ        คณะทํางาน 
 25. นายสรณคมน  ชางวิทยาการ   วิศวกรชลประทานชํานาญการ          คณะทํางาน 
 26. นางพัชรวรี  สุวรรณิก              วิศวกรชลประทานชํานาญการ         คณะทํางาน 
 27. นางสาววีรียา  วิทยะ                 นักอุทกวิทยาชํานาญการ                  คณะทํางาน 
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 28. นายวัชระ  เสือดี                       ผพช.วพ.                                       คณะทํางานและเลขานุการ 
 29. นายคมสันต  ไชโย                   วิศวกรชลประทานชํานาญการ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 30. นายรสุ  สืบสหการ                   วิศวกรชลประทานชํานาญการ     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 31. นายอัศฎา กิจพยุง                 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ           คณะทํางานและผูชวยเลขานกุาร  
 32. นายธเรศ  ปาปะกัง                 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ           คณะทํางานและผูชวยเลขานกุาร 
 33. นายวัชรพล  ศรีจิตร               วิศวกรชลประทาน                            ผูชวยเลขานุการ 
 34. นายชนนิทร  คงใหญ              วิศวกรชลประทาน                            ผูชวยเลขานุการ 
 35. นางสาวธัญญาพร  ใยบัณฑิตย วิศวกรชลประทาน                            ผูชวยเลขานุการ 
 36. นายวชิระ  สุรินทร                 วิศวกรชลประทาน                            ผูชวยเลขานุการ 

 

2. คณะทํางานยอยจัดทําคูมือการปฏิบัตงิานสงน้าํของโครงการชลประทาน 
    1. นายนิรันดร  นาคทับทิม  ผบร.ชป.7    ท่ีปรึกษา 
    2. นายอุกฤษฏ  ถาวรไกรกุล  ผบร.ชป.10    ท่ีปรึกษา 
    3. นายพงศศักดิ ์ อรุณวิจิตรสกลุ  ผบร.ชป.11    ท่ีปรึกษา 
    4. นายสันติ  เต็มเอ่ียม  วิศวกรชลประทานชํานาญการ  ท่ีปรึกษา 
      สวนบริการจัดการน้ํา สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
    5. นายวชิระ  สุรินทร   วิศวกรชลประทาน   ผูจัดทํา 
      สวนบริการจัดการน้ํา สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
 


