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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  ซ่ึงคณะ
กรรมการฯดังกลาวไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานยอยจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ํา โดยมีจุดประสงคเพื่อให
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองคการ หมวด 6 ประจําป 2554 เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีจะ
ยกระดับการปฏิบัติงานใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงไดดําเนินการจัดทํา
คูมือดานบริหารจัดการน้ําจํานวนท้ังส้ิน 16 เลม ซ่ึง คูมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการเปน 
เลมท่ี 16/16 ในคูมือดังกลาว คือ 

1. เลมท่ี  1/16  คูมือการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานจัดสรรน้ําของโครงการชลประทาน 
2. เลมท่ี  2/16  คูมือการประเมินปริมาณนํ้าไหลลงอางเก็บน้ํา 
3. เลมท่ี  3/16  คูมือการประเมินน้ําหลากในพ้ืนท่ีลุมน้ําตางๆ 
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 (Consumptive Use หรือ 

Evapotranspiration) 
8. เลมท่ี  8/16  คูมือการประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ 
9. เลมท่ี  9/16  คูมือการจัดทําโคงปฏิบัติการอางเก็บน้ํา 
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  คูมือการวัดปริมาณนํ้าในคลองสงน้ําชลประทานและการสอบเทียบอาคาร

ชลประทาน 
15. เลมท่ี 15/16  คูมือการคํานวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน 
16. เลมท่ี 16/16  คูมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ 

 คณะทํางานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้ จะเปนประโยชนและเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  
เพื่อบรรลุเปาหมายของการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้ํา ท่ี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป  

คณะทํางานยอยคูมือการบริหารจัดการน้ํา 
สิงหาคม 2554 



สารบัญ 
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คูมือการปฏบิัติงาน 
คูมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน 

 
1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใหกรมชลประทานมีคูมือการบริหารจัดการน้ําท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย ไดผลผลิตหรือบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 

1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ
ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู เพื่อขอรับ
การบริการท่ีตรงกับความตองการ 

1.3 เพื่อใหการสรุปรายงานของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษา เปนรูปแบบเดียวกัน 
 
2. ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีจะครอบคลุมการสรุปผลการดําเนินงานและข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการสง
น้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา  
 
3. คําจํากัดความ 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน  หมายถึง  การ
รวบรวมผลการดําเนินงานและขอมูลตาง ๆ  ท่ีไดดําเนินการต้ังแตเร่ิมตนฤดูกาลเพาะปลูก จนถึงเสร็จส้ิน
ฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงการตรวจสอบ และรวบรวมปญหาอุปสรรค เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและ  
วางแผนการดําเนินงานในปตอ ๆ ไป  
 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

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 



5. ผังกระบวนการ  มีดังนี ้
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ที่ ขั้นตอน ระยะเวลา  รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

- หัวหนาฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาจัดทํา
เอกสารการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาเสนอ
โครงการ 

1    
 
 
ภายใน  วันที่ 15 
เมษายน (อางอิง คูมือหลักเกณฑการประเมิน

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส ง นํ้ า และบํ า รุ ง รั กษา /
โครงการชลประทาน) 

ฝสบ.คป./ฝสบ.
คบ. 

2  
 

  
 
 
 
ภายใน  วันที่  15 
พฤษภาคม 
 

โครงการฯ รวบรวมเอกสารการพัฒนา
คุณภาพการบริหาจัดการฝายสงนํ้าและ
บํารุงรักษาในเขตโครงการฯ   และ
จัดทําเอกสารการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการโครงการฯ สงสํานัก
ชลประทาน 
(อางอิง คูมือหลักเกณฑการประเมิน

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการโครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษา/โครงการชลประทาน) 

- 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. 

3  
 

  
 
ภายใน  วันที่ 15 
มิถุนายน 
 

 สํานักชลประทานรวบรวมเอกสาร
การประเมินฯ ของโครงการฯ และฝาย
สงนํ้าและบํารุงรักษา ในเขตสํานัก
ชลประทาน เสนอ กรมฯ 
 
 

- ผส.ชป. 
- ผส.อน. 
 
 
 

ฝสบ.สงเอกสาร
ประเมินฯให
โครงการ 

โครงการฯ สงเอกสาร
ประเมินฯ ใหสํานัก

ชลประทาน 

สํานักชลประทาน
สงเอกสาร

ประเมินฯใหกรม
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6. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
6.1 ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 

หลังเสร็จส้ินฤดูกาลสงน้ําแลว ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา จะตองจัดทํารายงานในรูปแบบของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝายสงน้ําและบํารุงรักษา  ตามเอกสารหลักเกณฑการประเมินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา  
โดยในสวนของฝายสงน้ําและบํารุงรักษา จะจัดทํารายงานเปน 6 บท ดังนี้ 

 
บทท่ี 1  ขอมูลที่สําคัญขององคกร 

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและแผนท่ียุทธศาสตรกรมชลประทาน 
1.2 หนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักชลประทาน โครงการฯ และฝายสงน้ําและบํารุงรักษา  
1.3 โครงสรางองคกร 

- โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน 
- ฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 

1.4 อัตรากําลัง 
1.5 ขอมูลสรุปของฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 

 
บทท่ี 2  การบริหารองคกรท่ีดี 

2.1 การบริหารยุทธศาสตร   
(1) การกําหนดทิศทางการดําเนินงานพัฒนา/แกไขปญหาในอนาคตของฝายสงน้ําและ

บํารุงรักษา (วิสัยทัศน) 
(2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป 
(3) แนวทางการดําเนินงานใหแผนปฏิบัติการประสบความสําเร็จ 

2.2 การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน 
(1) การจัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
(2) การจัดแผนปายและขอมูลในสถานท่ีทํางาน 

2.3 การจัดทําระบบขอมูล 
2.4 การพัฒนาองคกร 

(1) การนําระบบเทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

(2) การจัดวางอัตรากําลังบุคลากรอยางเหมาะสม 
(3) การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
(4) การรับฟงและตอบสนองความคิดเห็นจากผูรับบริการ/ผูใชน้ํา 
(5) การส่ือสารและความสัมพันธภายในหนวยงาน 
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(6) การจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน 
(7) การสรางความสัมพันธกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

 
บทท่ี 3 การบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา 

3.1 การบริหารจัดการน้ํา 
3.1.1 การวางแผนการสงน้ํา 

(1) การจัดทําเกณฑการบริหารจดัการน้ํา 
(2) การตรวจสอบคาสัมประสิทธ์ิของอาคารชลประทานหลัก 
(3) การจัดทําปฏิทินการปลูกพืช 
(4) การกําหนดพืน้ท่ีเพาะปลูกตามศักยภาพของนํ้าตนทุน 
(5) การสํารวจขอมูลความตองการใชน้ําของผูใชน้ํากอนสงน้ํา 
(6) การจัดทําแผนจัดสรรน้ํารายฤดูกาล/รายเดอืน/รายสัปดาห 

3.1.2 การปฏิบัติการสงน้ํา 
(1) การแจงขาวสารใหผูใชน้ําทราบท้ังกอนและระหวางสงน้าํ 
(2) การควบคุมการสงน้ําในระดับตาง ๆ 
(3) การดําเนนิงานปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา 
(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 ในวิธีการอ่ืน ๆ ประจําฤดูกาล 
(3) การบันทึกผลประโยชนท่ีไดจากการชลประทานเปนรายฤดูกาล และรายป 

 
บทท่ี 4 การมีสวนรวมขององคกรผูใชน้ําชลประทาน 

4.1 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําชลประทาน 
(1) การสรางความเขาใจกับผูใชน้ําอยางตอเนื่อง โดยการประชุม อบรม ดูงาน การจัด

เวทีชุมชน ฯลฯ 
(2) มีโครงสรางการบริหารองคกรผูใชน้ํา และกําหนดบทบาท หนาท่ีแตละตําแหนง

อยางชัดเจน 
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(3) มีระเบียบขอบังคับขององคกรผูใชน้ําชลประทาน 
(4) การจัดต้ังกองทุนกลุมผูใชน้ําชลประทาน 
(5) การจัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) 
(6) มีการสํารวจพึงพอใจและไมพึงพอใจของกลุมผูใชน้ําท่ีมีตอการบริหารจัดการน้ํา

ของเจาหนาท่ีชลประทาน 
(7) มีการสํารวจเพื่อประเมินความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําชลประทาน 
(8) การประสานงานและความรวมมือระหวางเจาหนาท่ีชลประทาน องคกรผูใชน้ํา 

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
4.2 การบริหารองคกรผูใชน้ํา 

(1) การจัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําป และดําเนินงานตามแผน 
(2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรผูใชน้ําฯ 
(3) ความสามารถขององคกรผูใชน้ําฯ ในการจัดประชุมไดเอง 
(4) การบันทึกรายงานการประชุมกลุมฯ เปนลายลักษณอักษร 
(5) การเขารวมบริหารจัดการน้ําของกลุมบริหารฯ และกลุมพื้นฐาน 
(6) ผูใชน้ํารวมกันดูแลบํารุงรักษาอาคารชลประทานใหมีสภาพดีอยูเสมอ 
(7) การบริหารองคกรและกองทุนมีความโปรงใส 
(8) มีท่ีทําการกลุมและบอรดสําหรับติดประกาศตาง ๆ 
(9) การจางเหมากลุมผูใชน้ําบํารุงรักษาอาคารชลประทาน 
(10) การอนุรักษสภาพแวดลอมทางนํ้าเพื่อคุณภาพน้ําท่ีดี 

 
บทท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

5.1 รอยละของผูใชน้ําในเขตพื้นท่ีชลประทานท่ีพอใจตอการบริหารจัดการน้ํา (รอยละ) 
5.2 รอยละของกลุมผูใชน้ําชลประทานท่ีมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการน้ํา (รอยละ) 
5.3 รอยละของงานซอมแซม ปรับปรุงระบบชลประทานและงานบรรเทาอุทกภัยท่ีแลว

เสร็จตามแผนในแตละป (รอยละ) 
5.4 รอยละของงานพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําท่ีแลวเสร็จตามแผน

ในแตละป (รอยละ) 
5.5 รอยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีการต้ังกลุมผูใชน้ําชลประทานพ้ืนฐาน (รอยละ) 
5.6 รอยละของพื้นท่ีชลประทานท่ีมีการต้ังกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน กลุม

เกษตรกรฯ สมาคมฯ และสหกรณฯ (รอยละ) 
5.7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณงบลงทุนท่ีเปนไปตามแผน (รอยละ) 
5.8 ตนทุนการบริหารจัดการน้ํา (บาท/ไร/ป) 
5.9 จํานวนผลผลิตท่ีไดรับตอปริมาณนํ้าท่ีใชของพืชแตละชนิด (กก./ลบ.ม.) 
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5.10 ประสิทธิภาพชลประทานฤดูฝนและฤดูแลง (รอยละ) 
5.11 รอยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีไดรับน้ําตอพื้นท่ีเปาหมาย ฤดูฝนและฤดูแลง (รอยละ) 
5.12 อาคารชลประทาน ระบบสงน้ําและระบบระบายน้ําอยูในสภาพใชงานไดดี 
5.13 จํานวนชองทางในการส่ือสารประชาสัมพันธ (ชองทาง/เร่ือง/ฉบับ) 

 
บทท่ี 6  กิจกรรมอ่ืน ๆ 

 
6.2 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน ตองรวบรวมเอกสารในสวนของฝายสงน้ําและ
บํารุงรักษาเสนอสํานักชลประทาน พรอมจัดทําเอกสารของโครงการฯ ตามเอกสารหลักหลักเกณฑการ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝายสง
น้ําและบํารุงรักษา โดยในสวนของโครงการฯ แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย 

 
1. ลักษณะสําคัญขององคกร 
2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ํ าและบํารุงรักษา /โครงการชลประทาน                  

ซ่ึงประกอบดวยเกณฑ 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 และระยะเวลาท่ีกําหนด  
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8. ระบบติดตามประเมินผล 
       มีคณะอนุกรรมการดําเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา/โครงการชลประทาน ในระดับประเทศ  และมีคณะทํางานดําเนินการประเมินฯ ในระดับภาค และ
ระดับสํานักชลประทาน 
 
9. เอกสารอางอิง 
 กลุมงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา.  2553. หลักเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/โครงการชลประทาน. กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ 
 
10. แบบฟอรมท่ีใช 
 ตามเอกสารหลักเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/
โครงการชลประทาน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูจัดทําคูมือ 
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รายชื่อผูจัดทําคูมือ 
 
1. คณะทํางานยอยจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ํา ตามคําส่ัง คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาจัดการ

ภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ท่ี ส 006/2554 
 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  ตั๊งสมบูรณ           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  สุวรรณณิก          วิศวกรชลประทานชํานาญการ           คณะทํางาน  
 27. นางสาววีรียา  วิทยะ                นักอุทกวทิยาชํานาญการ                    คณะทํางาน 
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 28. นายวัชระ  เสือดี                       ผพช.วพ.                                            คณะทํางานและเลขานุการ                               
 29. นายคมสันต  ไชโย                   วิศวกรชลประทานชํานาญการ          คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 30. นายรสุ  สืบสหการ                   วิศวกรชลประทานชํานาญการ           คณะทํางานแลผูชวยเลขานุการ 
 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. คณะทํางานยอยจัดทําคูมือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา/
โครงการชลประทาน 

1. นายอภนินท  สนธยานนท กพ.จน. ท่ีปรึกษา 
2. นายธวัชชัย ไตรวารี              วิศวกรชลประทานชํานาญการ       ผูจัดทํา  

 สวนบริหารจดัการน้ําสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
 




