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คํานํา
อางถึงคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 322 / 2554 ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และ
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) กรมชลประทาน ทั้ง 7 หมวด ซึ่งคณะ
กรรมการฯดังกลาวไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยอยจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ํา โดยมีจุดประสงคเพื่อให
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองคการ หมวด 6 ประจําป 2554 เปนไปตามวัตถุประสงคที่จะ
ยกระดับการปฏิบัติงานใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดดําเนินการจัดทํา
คูมือดานบริหารจัดการน้ําจํานวนทั้งสิ้น 16 เลม ซึ่ง คูมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการเปน
เลมที่ 16/16 ในคูมือดังกลาว คือ
1. เลมที่ 1/16 คูมือการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานจัดสรรน้ําของโครงการชลประทาน
2. เลมที่ 2/16 คูมือการประเมินปริมาณน้ําไหลลงอางเก็บน้ํา
3. เลมที่ 3/16 คูมอื การประเมินน้ําหลากในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ
4. เลมที่ 4/16 คูมือการจําลองการปฏิบัติการอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation Simulation)
5. เลมที่ 5/16 คูมือการวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation Study)
6. เลมที่ 6/16 คูมือการคํานวณฝนใชการ (Effective Rainfall)
7. เลมที่ 7/16 คูมือการคํานวณการใชน้ําของพืช (Consumptive Use หรือ
Evapotranspiration)
8. เลมที่ 8/16 คูมือการประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ
9. เลมที่ 9/16 คูมือการจัดทําโคงปฏิบัติการอางเก็บน้ํา
10. เลมที่ 10/16 คูมือการวางแผนติดตามและประเมินผลการสงน้ํารายสัปดาห (WASAM)
11. เลมที่ 11/16 คูมือการประชาสัมพันธแผนการจัดสรรน้ํา
12. เลมที่ 12/16 คูมือการปฏิบัติงานสงน้ําของโครงการชลประทาน
13. เลมที่ 13/16 คูมือการคํานวณปริมาณน้ําผานอาคารชลประทาน
14. เลมที่ 14/16 คูมือการวัดปริมาณน้ําในคลองสงน้ําชลประทานและการสอบเทียบอาคาร
ชลประทาน
15. เลมที่ 15/16 คูมือการคํานวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน
16. เลมที่ 16/16 คูมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ
คณะทํางานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้ จะเปนประโยชนแ ละเป น แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายของการพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การน้ํา ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลต อ ไป
คณะทํางานยอยคูมือการบริหารจัดการน้ํา
สิงหาคม 2554
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คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหกรมชลประทานมีคูมือการบริหารจัดการน้ําที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย ไดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ
ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู เพื่อขอรับ
การบริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่อใหการสรุปรายงานของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษา เปนรูปแบบเดียวกัน
2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานนี้จะครอบคลุมการสรุปผลการดําเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการสง
น้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา
3. คําจํากัดความ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน หมายถึง การ
รวบรวมผลการดําเนินงานและขอมูลตาง ๆ ที่ไดดําเนินการตั้งแตเริ่มตนฤดูกาลเพาะปลูก จนถึงเสร็จสิ้น
ฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงการตรวจสอบ และรวบรวมปญหาอุปสรรค เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
วางแผนการดําเนินงานในปตอ ๆ ไป
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 สํานักชลประทาน รวบรวมเอกสารของโครงการฯ และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ในเขตสํานัก
ชลประทาน เสนอ สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
4.2 โครงการชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา จัดทําเอกสารการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการโครงการ ฯ และรวบรวมเอกสารการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝายสงน้ําและบํารุงรักษาทุกฝาย
สงน้ําและบํารุงรักษาในเขตโครงการฯ เสนอสํานักชลประทาน
4.3 หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา จัดทําเอกสารการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษา เสนอโครงการ ฯ
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5. ผังกระบวนการ มีดังนี้
ที่

ขั้นตอน

1
ฝสบ.สงเอกสาร
ประเมินฯให
โครงการ

2
โครงการฯ สงเอกสาร
ประเมินฯ ใหสํานัก
ชลประทาน

3
สํานักชลประทาน
สงเอกสาร
ประเมินฯใหกรม

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาจัดทํา
เอกสารการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการฝายสงน้ําและบํารุงรักษาเสนอ
ภายใน วันที่ 15 โครงการ
(อา งอิง คู มื อ หลั กเกณฑก ารประเมิ น
เมษายน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษา/
โครงการชลประทาน)
โครงการฯ รวบรวมเอกสารการพัฒนา
คุณภาพการบริหาจัดการฝายสงน้ําและ
บํ า รุ ง รั ก ษาในเขตโครงการฯ และ
จัด ทํ า เอกสารการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ภายใน วันที่ 15 บริ ห ารจั ด การโครงการฯ ส ง สํ า นั ก
ชลประทาน
พฤษภาคม
(อางอิง คูมือหลักเกณฑการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/โครงการชลประทาน)
สํ า นั ก ชลประทานรวบรวมเอกสาร
การประเมินฯ ของโครงการฯ และฝาย
ภายใน วันที่ 15 ส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษา ในเขตสํ า นั ก
มิถุนายน
ชลประทาน เสนอ กรมฯ
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ผูรับผิดชอบ
- ฝสบ.คป./ฝสบ.
คบ.

- ผอ.คบ./ผอ.คป.
- ฝวศ.คบ./ฝวศ.
ศป.
- ฝจน.คป./ฝจน.
คบ.
- ฝ ส บ .ค บ ./
ฝสบ.คป.
- บ ท .ค บ ./
บท.คป.
- ชก.คบ./ชก.คป.
- ผส.ชป.
- ผส.อน.

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ
กรมชลประทาน

6. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
6.1 ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา
หลังเสร็จสิ้นฤดูกาลสงน้ําแลว ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา จะตองจัดทํารายงานในรูปแบบของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ตามเอกสารหลักเกณฑการประเมินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา
โดยในสวนของฝายสงน้ําและบํารุงรักษา จะจัดทํารายงานเปน 6 บท ดังนี้
บทที่ 1 ขอมูลที่สําคัญขององคกร
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและแผนที่ยุทธศาสตรกรมชลประทาน
1.2 หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักชลประทาน โครงการฯ และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา
1.3 โครงสรางองคกร
- โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน
- ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา
1.4 อัตรากําลัง
1.5 ขอมูลสรุปของฝายสงน้ําและบํารุงรักษา
บทที่ 2 การบริหารองคกรที่ดี
2.1 การบริหารยุทธศาสตร
(1) การกําหนดทิศทางการดําเนินงานพัฒนา/แกไขปญหาในอนาคตของฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษา (วิสัยทัศน)
(2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป
(3) แนวทางการดําเนินงานใหแผนปฏิบัติการประสบความสําเร็จ
2.2 การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน
(1) การจัดสถานที่และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(2) การจัดแผนปายและขอมูลในสถานที่ทํางาน
2.3 การจัดทําระบบขอมูล
2.4 การพัฒนาองคกร
(1) การนําระบบเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกมาใชในการ
ปฏิบัติงาน
(2) การจัดวางอัตรากําลังบุคลากรอยางเหมาะสม
(3) การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
(4) การรับฟงและตอบสนองความคิดเห็นจากผูรับบริการ/ผูใชน้ํา
(5) การสื่อสารและความสัมพันธภายในหนวยงาน
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(6) การจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน
(7) การสรางความสัมพันธกับชุมชนในพื้นที่
บทที่ 3 การบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา
3.1 การบริหารจัดการน้ํา
3.1.1 การวางแผนการสงน้ํา
(1) การจัดทําเกณฑการบริหารจัดการน้ํา
(2) การตรวจสอบคาสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทานหลัก
(3) การจัดทําปฏิทนิ การปลูกพืช
(4) การกําหนดพืน้ ที่เพาะปลูกตามศักยภาพของน้ําตนทุน
(5) การสํารวจขอมูลความตองการใชน้ําของผูใชน้ํากอนสงน้ํา
(6) การจัดทําแผนจัดสรรน้ํารายฤดูกาล/รายเดือน/รายสัปดาห
3.1.2 การปฏิบัติการสงน้ํา
(1) การแจงขาวสารใหผูใชน้ําทราบทั้งกอนและระหวางสงน้าํ
(2) การควบคุมการสงน้ําในระดับตาง ๆ
(3) การดําเนินงานปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา
(4) การควบคุมคุณภาพน้ํา
3.2 การบํารุงรักษา
(1) การจัดทําบันทึกประวัติการตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษาอาคารชลประทาน
(2) การดําเนินงานบํารุงรักษาปกติและเชิงปองกัน
(3) การบันทึกประเมินผลการบํารุงรักษา ประจําฤดูกาล
3.3 การประเมินผลการสงน้ํา
(1) การคํานวณประสิทธิภาพการชลประทานประจําฤดู (รอยละ) หรือคํานวณปริมาณ
การใชน้ําของพืชตอฤดู (ลบ.ม./ไร)
(2) การบันทึกประเมินผลการบริหารจัดการน้ํา ในวิธีการอื่น ๆ ประจําฤดูกาล
(3) การบันทึกผลประโยชนที่ไดจากการชลประทานเปนรายฤดูกาล และรายป
บทที่ 4 การมีสวนรวมขององคกรผูใชน้ําชลประทาน
4.1 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําชลประทาน
(1) การสรางความเขาใจกับผูใชน้ําอยางตอเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัด
เวทีชุมชน ฯลฯ
(2) มีโครงสรางการบริหารองคกรผูใชน้ํา และกําหนดบทบาท หนาที่แตละตําแหนง
อยางชัดเจน
4

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ
กรมชลประทาน

(3) มีระเบียบขอบังคับขององคกรผูใชน้ําชลประทาน
(4) การจัดตั้งกองทุนกลุมผูใชน้ําชลประทาน
(5) การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)
(6) มีการสํารวจพึงพอใจและไมพึงพอใจของกลุมผูใชน้ําที่มีตอการบริหารจัดการน้ํา
ของเจาหนาที่ชลประทาน
(7) มีการสํารวจเพื่อประเมินความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําชลประทาน
(8) การประสานงานและความรวมมือระหวางเจาหนาที่ชลประทาน องคกรผูใชน้ํา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 การบริหารองคกรผูใชน้ํา
(1) การจัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป และดําเนินงานตามแผน
(2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรผูใชน้ําฯ
(3) ความสามารถขององคกรผูใชน้ําฯ ในการจัดประชุมไดเอง
(4) การบันทึกรายงานการประชุมกลุมฯ เปนลายลักษณอักษร
(5) การเขารวมบริหารจัดการน้ําของกลุมบริหารฯ และกลุมพื้นฐาน
(6) ผูใชน้ํารวมกันดูแลบํารุงรักษาอาคารชลประทานใหมีสภาพดีอยูเสมอ
(7) การบริหารองคกรและกองทุนมีความโปรงใส
(8) มีที่ทําการกลุมและบอรดสําหรับติดประกาศตาง ๆ
(9) การจางเหมากลุมผูใชน้ําบํารุงรักษาอาคารชลประทาน
(10)การอนุรักษสภาพแวดลอมทางน้ําเพื่อคุณภาพน้ําที่ดี
บทที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
5.1 รอยละของผูใชน้ําในเขตพื้นที่ชลประทานที่พอใจตอการบริหารจัดการน้ํา (รอยละ)
5.2 รอยละของกลุมผูใชน้ําชลประทานที่มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ํา (รอยละ)
5.3 รอยละของงานซอมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยที่แลว
เสร็จตามแผนในแตละป (รอยละ)
5.4 รอยละของงานพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําที่แลวเสร็จตามแผน
ในแตละป (รอยละ)
5.5 รอยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานพื้นฐาน (รอยละ)
5.6 รอยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน กลุม
เกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณฯ (รอยละ)
5.7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณงบลงทุนที่เปนไปตามแผน (รอยละ)
5.8 ตนทุนการบริหารจัดการน้ํา (บาท/ไร/ป)
5.9 จํานวนผลผลิตที่ไดรับตอปริมาณน้ําที่ใชของพืชแตละชนิด (กก./ลบ.ม.)
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5.10
5.11
5.12
5.13

ประสิทธิภาพชลประทานฤดูฝนและฤดูแลง (รอยละ)
รอยละของพื้นที่ชลประทานที่ไดรับน้ําตอพื้นที่เปาหมาย ฤดูฝนและฤดูแลง (รอยละ)
อาคารชลประทาน ระบบสงน้ําและระบบระบายน้ําอยูในสภาพใชงานไดดี
จํานวนชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ (ชองทาง/เรื่อง/ฉบับ)

บทที่ 6 กิจกรรมอื่น ๆ
6.2 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน ตองรวบรวมเอกสารในสวนของฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาเสนอสํานักชลประทาน พรอมจัดทํ าเอกสารของโครงการฯ ตามเอกสารหลั กหลักเกณฑก าร
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายสง
น้ําและบํารุงรักษา โดยในสวนของโครงการฯ แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย
1. ลักษณะสําคัญขององคกร
2. เกณฑ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การโครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษา/โครงการชลประทาน
ซึ่งประกอบดวยเกณฑ 7 หมวด คือ
หมวด 1 การนําองคกร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
6.3 สํานักชลประทาน
สํานักชลประทานรวบรวมเอกสารของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และ
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ในเขตสํานักชลประทานเสนอกรมฯ
7. มาตรฐานงาน
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา จัดทําเอกสารไดตาม
หลักเกณฑ และระยะเวลาที่กําหนด
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8. ระบบติดตามประเมินผล
มี ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การประเมิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การโครงการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษา/โครงการชลประทาน ในระดับประเทศ และมีคณะทํางานดําเนินการประเมินฯ ในระดับภาค และ
ระดับสํานักชลประทาน
9. เอกสารอางอิง
กลุมงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา. 2553. หลักเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน. กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
10. แบบฟอรมที่ใช
ตามเอกสารหลักเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/
โครงการชลประทาน
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูจัดทําคูมือ
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รายชื่อผูจัดทําคูมือ
1.

คณะทํางานยอยจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ํา ตามคําสั่ง คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาจัดการ
ภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ที่ ส 006/2554
1. นายวสันต บุญเกิด
ผูทรงคุณวุฒิประจํา สพช.
ที่ปรึกษา
2. นายสุเทพ นอยไพโรจน
ผส.อน.
ที่ปรึกษา
3. นายศุภชัย รุงศรี
ผส.วพ.
ที่ปรึกษา
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. นายพงศศกั ดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป.11
คณะทํางาน
10. นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี
ผบร.ชป.15
คณะทํางาน
11. นายสมเจต พานทอง
ผปษ.
คณะทํางาน
12. นายอภินนท สนธยานนท กพ.จน.
คณะทํางาน
13. นางจิรา สุขกล่ํา
กว.อท.
คณะทํางาน
14. นายธาดา พูนทวี
ศป.จน.
คณะทํางาน
15. นายชัชชม ชมประดิษฐ
กจ.จน.
คณะทํางาน
16. นายสมบัติ สาลีพัฒนา
ผยศ.สช.
คณะทํางาน
17. นางสาวอรญา เขียวคุณา
กห.ปษ.
คณะทํางาน
18. นายสิโรจน ประคุณหังสิต ผนช.
คณะทํางาน
19. นายธีระพล ตั๊งสมบูรณ
วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
20. นายสมบัติ วานิชชินชัย
นายชางชลประทานชํานาญงาน คณะทํางาน
21. นายสถิต โพธิ์ดี
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
22. นายสันติ เต็มเอี่ยม
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
23. นายอุลิต รัตนตั้งตระกูล
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
24. นายธวัชชัย ไตรวารี
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
25. นายสรณคมน ชางวิทยาการ วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
26. นางพัชรวีร สุวรรณณิก
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
27. นางสาววีรยี า วิทยะ
นักอุทกวิทยาชํานาญการ
คณะทํางาน
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28. นายวัชระ เสือดี
ผพช.วพ.
29. นายคมสันต ไชโย
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
30. นายรสุ สืบสหการ
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
31. นายอัศฎา กิจพยุง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
32. นายธเรศ ปาปะกัง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
33. นายวัชรพล ศรีจิตร
วิศวกรชลประทาน
34. นายชนินทร คงใหญ
วิศวกรชลประทาน
35. นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย วิศวกรชลประทาน
36. นายวชิระ สุรินทร
วิศวกรชลประทาน

คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานแลผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2. คณะทํ า งานย อ ยจั ด ทํ า คู มื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การโครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษา/
โครงการชลประทาน
1. นายอภินนท สนธยานนท กพ.จน.
ที่ปรึกษา
2. นายธวัชชัย ไตรวารี
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
ผูจัดทํา
สวนบริหารจัดการน้ําสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
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