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ข้าราชการ
1 นางสาวณัฐสุดา  กล่ินมะพร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 1. ด าเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ รับ-ส่ง ร่าง พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ บริการค้นหา จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานท่ีก าหนด
2. ด าเนินการเก่ียวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณาความดีความชอบ และพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
3. ด าเนินการเก่ียวกับงานด้านการเงินและบัญชี การจัดท าบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด
4. ด าเนินการเก่ียวกับงานด้านพัสดุ การจัดท าบัญชีพัสดุ การจัดท าทะเบียนการเบิกจ่าย 
การควบคุมพัสดุ การจัดท ารายงานประจ าปี การจ าหน่วยครุภัณฑ์ประจ าปี 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบท่ีก าหนด
5. ด าเนินการเก่ียวกับงานจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการเสริมสร้างความผาสุก 
เพ่ือให้บุคลากร มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด

2 นายสนอง  ปะทะนมปี เจ้าพนักงานอุทกวิทยาช านาญงาน ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และ 1. ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ ก าหนดต าแหน่งท่ีต้ัง ในการวางโครงข่ายสถานีส ารวจข้อมูลอุทกวิทยา
ประมวลผลสถิติ เพ่ือให้ได้พ้ืนท่ีรับน้ าฝนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบ สามารถน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา

แหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ า
2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน รวบรวม ตรวจสอบ บันทึก และประมวลสถิติข้อมูลทางอุทกวิทยา
อุตุนิยมวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้ า เพ่ือก าหนดเกณฑ์เบ้ืองต้นในการใช้งานด้านการบริหาร
จัดการน้ าในระดับพ้ืนท่ี
3. รวบรวม ติดตามและประเมินผล สรุปปัญหา และวางแนวทางแก้ไขงานด้านอุทกวิทยา เพ่ือให้
การด าเนินงานของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด
4. ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดท าฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ าและภูมิภาค เพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาแหล่งน้ า การจัดการลุ่มน้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ



บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ

ข้าราชการ
นายสนอง  ปะทะนมปี เจ้าพนักงานอุทกวิทยาช านาญงาน 5. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลสถิติทางอุทกวิทยา แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน

ให้ค าแนะน าทางด้านอุทกวิทยา ในระดับพ้ืนท่ีแก่ส่วนราชการ หน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ีด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย
6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด

3 นางสาวรุจีรัตน์  ด้วงวาด เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา  1. วางแผน ควบคุม การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา สถานีส ารวจระดับน้ าแบบ

ธรรมดาและอัตโนมัติ แบบส่งข้อมูลระยะไกล ณ เวลาจริง และเคร่ืองมือส ารวจทางอุทกวิทยา
อุตุ-อุทกวิทยา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. ส ารวจ ตรวจวัด ข้อมูลอุทกวิทยา ประกอบด้วย ระดับน้ า ปริมาณน้ า ตะกอนและคุณภาพน้ า
รูปตัดขวางล าน้ า ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ า และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช่น ปริมาณน้ าฝน
อัตราการระเหย อุณหภูมิผิวพ้ืน เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาท่ีมีความถูกต้องและครอบคลุม
ในระดับพ้ืนท่ี
3. ด าเนินการสอบเทียบอาคารชลประทานในเขตพ้ืนท่ี ค านวณ ประมวลผลรายงาน เพ่ือหาค่า
สัมประสิทธ์ิการระบายน้ าของอาคารชลประทาน
4. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลเบ้ืองต้นทางด้านอุทกวิทยาแก่หน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนให้ค าแนะน าทางด้านอุทกวิทยา ในระดับพ้ืนท่ีแก่ส่วนราชการ หน่วยงานและบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ีด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด



บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ

ข้าราชการ
4 นายอาทิตย์   ปัญโญ นักอุทกวิทยาช านาญการ ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ า

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์ 1. ติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์สถานการณ์น้ า คุณภาพน้ า เพ่ือให้ได้ผลการประเมินและ
สถานการณ์น้ า คาดการณ์สถานการณ์น้ าท่วม ภัยแล้งหรือผลกระทบด้านอ่ืนๆ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ

แจ้งเตือนภัยระดับพ้ืนท่ี
2. ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดท าระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศข้อมูลอุทกวิทยาในระดับ
พ้ืนท่ี โดยแสดงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และผู้สนใจสามารถน าข้อมูลในระดับพ้ืนท่ีไปใช้ประโยชน์
3. จัดท ารายงานข้อมูล สถานการณ์น้ าฝน น้ าท่า สภาพอากาศ คุณภาพน้ า และแนวโน้ม เพ่ือให้
กรมชลประทานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ า      
4. สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ าฝน สภาพอากาศ คุณภาพน้ า และให้ค าแนะน าด้านอุทกวิทยา
ในระดับพ้ืนท่ีแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ีด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด



ลูกจ้างประจ า
1 นายสาธิต  ชัยอ านาจ ช่างฝีมือสนาม ช.3 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ

อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม
เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ เคร่ืองจักรภาคสนาม งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ติดตั งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุน งานวิศวกรรม งานส ารวจภูมิประเทศ งานส ารวจข้อมูล
เบื องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน  า งานสนับสนุน การตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของดิน น  า คอนกรีต พลังงาน รวมทั งงานสนับสนุนการทดลองต่าง ๆ
3. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

2 นายสุรินทร์  จันทะวงษ์ ช่างฝีมือสนาม ช.3 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม
เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ เคร่ืองจักรภาคสนาม งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ติดตั งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุน งานวิศวกรรม งานส ารวจภูมิประเทศ งานส ารวจข้อมูล
เบื องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน  า งานสนับสนุน การตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของดิน น  า คอนกรีต พลังงาน รวมทั งงานสนับสนุนการทดลองต่าง ๆ
3. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายวันชัย  พุทธัง ช่างส ารวจ ช.3 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ส ารวจข้อมูลระดับน  า ปริมาณน  าและข้อมูลอุตุ - อุทกวิทยา
ตามสถานี ส ารวจอุทกวิทยาต่าง ๆ
2. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน
3. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ท่ีมีลักษณะงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความช านาญสูงในงาน
ส ารวจ เช่น การส ารวจภูมิประเทศ วัดระดับภูมิประเทศ การตรวจสอบข้อมูลจากการส ารวจแผนท่ี
แบบต่าง ๆ เป็นต้น
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ลูกจ้างประจ า
4 นายสิงห์แก้ว  ใจชมภู ช่างฝีมือสนาม ช.3 1. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม

เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ เคร่ืองจักรภาคสนาม งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ติดตั งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุน งานวิศวกรรม งานส ารวจภูมิประเทศ งานส ารวจข้อมูล
เบื องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน  า งานสนับสนุน การตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของดิน น  า คอนกรีต พลังงาน รวมทั งงานสนับสนุนการทดลองต่าง ๆ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

5 นายสุวรรณ์  จันทวงษ์ พนักงานพิมพ์ ส.3 1. จัดท ารายงานการใช้รถยนต์และเคร่ืองเรือยนต์
2. ตรวจสอบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ
ลูกจ้างช่ัวคราว
3. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความช านาญสูงในการพิมพ์หนังสือท่ีเป็นภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ
4. ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ/หรือเคร่ืองใช้อย่างอ่ืนท่ีมีไว้เพ่ือปฏิบัติงานและเก่ียวกับ
พิมพ์เอกสาร เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์
5. ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับรองลงมา
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

6 นายวิชัย  จันทร์สิงห์ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 1. ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ท่ีมีอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน
2. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการขับรถยนต์ บ ารุงรักษาท าความสะอาด
รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ๆ ในการใช้รถดังกล่าว
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

7 นายธวัชชัย  พุ่มบ้านยาง พนักงานขับรถยนต์ ส.2 1. ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ท่ีมีอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน
2. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการขับรถยนต์ บ ารุงรักษาท าความสะอาด
รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ๆ ในการใช้รถดังกล่าว
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ลูกจ้างประจ า
8 นายนงคราญ  ต๊ิบปละวงศ์ นายท้ายเรือ ส.2 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ

อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ถือท้ายเรือและควบคุมเคร่ืองจักรเรือกลล าน  า ซ่ึงมีขนาดไม่เกิน 3 ตันกรอสส์ หรือถือท้ายเรือกล
ล าน  า ซ่ึงมีขนาดเกินกว่า 3 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอสส์
3. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเก่ียวกับระบบการถือท้าย รักษาความสะอาด เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดูแลความสะอาดตัวเรือและส่ิงของ
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ดูแลรักษาบริเวณภายในศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
3. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว
และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจอุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

10 นายไท  นุ่มเมือง พนักงานธุรการ ส.3 1. งานสารบรรณ รับ-ส่ง ร่าง พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการและงานธุรการท่ัวไป
2. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารราชการ
3. จัดเก็บรวบรวม ข้อมูล เอกสารของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ สืบค้นได้
4. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความช านาญในการรับ-ส่ง ลงทะเบียน
แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ
กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม
ความเรียบร้อยของเอกสาร ส่ิงพิมพ์ก่อนท าการพิมพ์ ตรวจสอบ รหัสต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
บันทึกข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูล ซ่ึงใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์ และค าส าเนาหนังสือ
เอกสาร และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
5. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆท่ีช ารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้
ช ารุดเสียหาย เบิกและรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

9 นายปัญญา  ทองดี พนักงานวัดระดับน  า บ.2



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ลูกจ้างประจ า
11 นายคมสรรพ  เครือมิ พนักงานวัดระดับน  า บ.2 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ

อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. จัดท าข้อมูล Rating Curve 
3. ตรวจสอบข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ภาคสนาม
4. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว
และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจอุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
5.ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

12 นางสาวพรรณี  สักกวัตร พนักงานธุรการ ส.3 1. งานด้านพัสดุ การจัดท าบัญชีพัสดุ การจัดท าทะเบียนเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ
การจัดท ารายงานประจ าปี การจ าหน่ายครุภัณฑ์ประจ าปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบท่ีก าหนด
2. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความช านาญในการรับ-ส่ง ลงทะเบียน
แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ
กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม
ความเรียบร้อยของเอกสาร ส่ิงพิมพ์ก่อนท าการพิมพ์ ตรวจสอบ รหัสต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
บันทึกข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูล ซ่ึงใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์ และค าส าเนาหนังสือ
เอกสาร และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
3. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆท่ีช ารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้
ช ารุดเสียหาย เบิกและรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

13 นายฤทธ์ิเดช  แก้วอามาตย์ พนักงานวัดระดับน  า บ.2 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว
และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจอุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ลูกจ้างประจ า
14 นายศักด์ิชัย  ยะหัน พนักงานวัดระดับน  า บ.2 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ

อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว
และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจอุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญงานค่อนข้างมากในด้านช่างฝีมือสนาม
เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม ดูแลอุปกรณ์เคร่ืองจักรภาคสนาม งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ติดตั งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุน งานวิศวกรรม งานส ารวจภูมิประเทศ งานส ารวจข้อมูล
เบื องต้น งานด้านซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน  า งานสนับสนุน การตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของดิน น  า คอนกรีต พลังงาน รวมทั งงานสนับสนุนการทดลองต่าง ๆ
3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

16 นายสมาน  หมอยาเก่า พนักงานท่ัวไป บ.2 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานท่ีใช้แรงงานท่ัวไป ในการยก แบก เคล่ือนย้ายส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

15 นายไวพจน์  แก้วเต๋จ๊ะ ช่างฝีมือสนาม ช.2



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ลูกจ้างประจ า
17 1. งานด้านการเงินและบัญชี

2. งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบติดตาม ระบบผูกพัน BIS
4. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความช านาญในการรับ-ส่ง ลงทะเบียน
แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ
กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม
ความเรียบร้อยของเอกสาร ส่ิงพิมพ์ก่อนท าการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
บันทึกข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูล ซ่ึงใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์ และค าส าเนาหนังสือ
เอกสาร และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
5. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆท่ีช ารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้
ช ารุดเสียหาย เบิกและรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

18 นายมนตรี  กวางแก้ว พนักงานวัดระดับน  า บ.2 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. จัดท าข้อมูลตะกอน
3. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว
และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจอุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ดูแลรักษาบริเวณภายในศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
3. ปฏิบัติงานท่ีใช้แรงงานท่ัวไป ในการยก แบก เคล่ือนย้ายส่ิงของ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

19 นายฉลอง  พิมพ์พา พนักงานท่ัวไป บ.2

นางจรรยา   น่วมแหยม พนักงานธุรการ ส.2



ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ลูกจ้างประจ า
20 นายสมชาย  รอดคง พนักงานท่ัวไป บ.2 1. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญในการขับรถยนต์บ ารุงรักษาท าความสะอาด

รถยนต์ และแก้ไขขัอขัองเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานท่ีใช้แรงงานท่ัวไป ในการยก แบก เคล่ือนย้ายส่ิงของ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

21 นายประจักร  สนศิริ พนักงานท่ัวไป บ.2 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานท่ีใช้แรงงานท่ัวไป ในการยก แบก เคล่ือนย้ายส่ิงของ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

22 นายชัยยะ  พรมหา พนักงานท่ัวไป บ.2 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานท่ีใช้แรงงานท่ัวไป ในการยก แบก เคล่ือนย้ายส่ิงของ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

23 นายเสมอ  หมอยาเก่า พนักงานท่ัวไป บ.2 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน  าท่า น  าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานท่ีใช้แรงงานท่ัวไป ในการยก แบก เคล่ือนย้ายส่ิงของ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย



พนักงานราชการ
1 นายสมเจต  จอนค า นายช่างส ารวจ สังกัด ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ

ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า  
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนท่ี แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้
3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจและรายงานผลผลิตเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน
5. ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จาการส ารวจ  
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง
6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านแลทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
7. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

2 นายวีระศักด์ิ  มาเกตุ ช่างส ารวจ สังกัด ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ
ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า  
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนท่ี แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้
3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจและรายงานผลผลิตเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน
5. ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จาการส ารวจ  
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ต าแหน่งช่ือ - สกุลล าดับ หน้าท่ีความรับผิดชอบ



พนักงานราชการ

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ต าแหน่งช่ือ - สกุลล าดับ หน้าท่ีความรับผิดชอบ

นายวีระศักด์ิ  มาเกตุ ช่างส ารวจ 6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านแลทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
7. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

3 นายอดิศร  วิวัฒน์เพ่ิมสุข นายช่างส ารวจ สังกัด ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ
ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า  
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนท่ี แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้
3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจและรายงานผลผลิตเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน
5. ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จาการส ารวจ  
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง
6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านแลทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
7. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

4 นายณัฏฐกิตต์ิ  ม่ันทรัพย์ นายช่างส ารวจ สังกัด ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ
ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า  
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนท่ี แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้
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นายณัฏฐกิตต์ิ  ม่ันทรัพย์ นายช่างส ารวจ 3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจและรายงานผลผลิตเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน
5. ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จาการส ารวจ  
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง
6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านแลทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
7. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

5 นายไอศวรรย์  จันทวงษ์ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา สังกัด ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ า
ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยา  ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจข้อมูลทางอุทกวิทยาเพ่ือจัดเก็บเป็นสถิติด้านทรัพยากรน้ าไว้วิเคราะห์ทางอุทกวิทยา
2. ประมวลและตรวจสอบข้อมูลสถิติด้านอุทกวิทยาเพ่ือให้ได้ค่าท่ีถูกต้อง น่าเช่ือถือ สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวิเคราะห์วิจัยได้
3. ตรวจสอบและรวบรวมรายงานทางด้านอุทกวิทยาในแต่ละเดือน เพ่ือส่งรายงานให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการน าไปวิเคราะห์และพยากรณ์ ต่อไป
4. ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานีส ารวจข้อมูลด้านอุทกวิทยาและอุตุวิทยา  เพ่ือให้มีสภาพท่ีดีและพร้อมใช้งาน
5. ด าเนินการเสนอข้อสารสนเทศด้านอุทกวิทยา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
น าไปวิเคราะห์และพยากรณ์ให้ทันต่อสถานการณ์
6. ประสานกับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
7. บริการข้อมูลทางอุทกวิทยาแก่หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
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6 นายอนุลักษณ์  เพลียส าบ้อ นายช่างส ารวจ สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา (หัวหน้าหน่วยส ารวจเคล่ือนท่ี อ.นครไทย จ.พิษณุโลก)
ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า  
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนท่ี แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้
3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจและรายงานผลผลิตเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน
5. ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จาการส ารวจ  
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง
6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านแลทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
7. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

7 นายกิจติศักด์ิ  ภูละมูล ช่างส ารวจ สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 
ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า  
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนท่ี แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้
3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจและรายงานผลผลิตเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน
5. ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จาการส ารวจ  
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง
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นายกิจติศักด์ิ  ภูละมูล ช่างส ารวจ 6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านแลทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
7. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

8 นายมงคล  รอดคง นายช่างส ารวจ สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา (หัวหน้าหน่วยส ารวจเคล่ือนท่ี จ.สุโขทัย)
ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า  
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนท่ี แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้
3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจและรายงานผลผลิตเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน
5. ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จาการส ารวจ  
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง
6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านแลทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
7. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

9 นายชนนทร  น่วมแหยม นายช่างส ารวจ สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา (หัวหน้าหน่วยส ารวจเคล่ือนท่ี จ.พิจิตร)
ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า  
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนท่ี แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้



พนักงานราชการ

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ต าแหน่งช่ือ - สกุลล าดับ หน้าท่ีความรับผิดชอบ

นายชนนทร  น่วมแหยม นายช่างส ารวจ 3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจและรายงานผลผลิตเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน
5. ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จาการส ารวจ  
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง
6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านแลทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
7. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย

10 นายสุรินทร์  พุฒมาลา ช่างส ารวจ สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา (หัวหน้าหน่วยส ารวจเคล่ือนท่ี จ.เพชรบูรณ์)
ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า  
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนท่ี แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นจากการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว้
3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการส ารวจและรายงานผลผลิตเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน
5. ก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จาการส ารวจ  
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง
6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด้านแลทักษะท่ัวไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี
7. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย



พนักงานราชการ

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ต าแหน่งช่ือ - สกุลล าดับ หน้าท่ีความรับผิดชอบ

11 นายณรงค์  รอดคง เจ้าพนักงานอุทกวิทยา สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา (หัวหน้าหน่วยส ารวจเคล่ือนท่ี จ.อุตรดิตถ์)
ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยา  ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจข้อมูลทางอุทกวิทยาเพ่ือจัดเก็บเป็นสถิติด้านทรัพยากรน้ าไว้วิเคราะห์ทางอุทกวิทยา
2. ประมวลและตรวจสอบข้อมูลสถิติด้านอุทกวิทยาเพ่ือให้ได้ค่าท่ีถูกต้อง น่าเช่ือถือ สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวิเคราะห์วิจัยได้
3. ตรวจสอบและรวบรวมรายงานทางด้านอุทกวิทยาในแต่ละเดือน เพ่ือส่งรายงานให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการน าไปวิเคราะห์และพยากรณ์ ต่อไป
4. ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานีส ารวจข้อมูลด้านอุทกวิทยาและอุตุวิทยา  เพ่ือให้มีสภาพท่ีดีและพร้อมใช้งาน
5. ด าเนินการเสนอข้อสารสนเทศด้านอุทกวิทยา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
น าไปวิเคราะห์และพยากรณ์ให้ทันต่อสถานการณ์
6. ประสานกับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
7. บริการข้อมูลทางอุทกวิทยาแก่หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

12 นายเศรษฐภูมิ  ร่องหงษ์ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา (หัวหน้าหน่วยส ารวจเคล่ือนท่ี จ.พิษณุโลก)
ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยา  ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังน้ี
1. ส ารวจข้อมูลทางอุทกวิทยาเพ่ือจัดเก็บเป็นสถิติด้านทรัพยากรน้ าไว้วิเคราะห์ทางอุทกวิทยา
2. ประมวลและตรวจสอบข้อมูลสถิติด้านอุทกวิทยาเพ่ือให้ได้ค่าท่ีถูกต้อง น่าเช่ือถือ สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวิเคราะห์วิจัยได้
3. ตรวจสอบและรวบรวมรายงานทางด้านอุทกวิทยาในแต่ละเดือน เพ่ือส่งรายงานให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการน าไปวิเคราะห์และพยากรณ์ ต่อไป
4. ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานีส ารวจข้อมูลด้านอุทกวิทยาและอุตุวิทยา  เพ่ือให้มีสภาพท่ีดีและพร้อมใช้งาน
5. ด าเนินการเสนอข้อสารสนเทศด้านอุทกวิทยา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
น าไปวิเคราะห์และพยากรณ์ให้ทันต่อสถานการณ์



พนักงานราชการ

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ต าแหน่งช่ือ - สกุลล าดับ หน้าท่ีความรับผิดชอบ

นายเศรษฐภูมิ  ร่องหงษ์ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 6. ประสานกับหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
7. บริการข้อมูลทางอุทกวิทยาแก่หน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง



ลูกจ้างช่ัวคราว
นายนันทวัส   มาพริก 1. ดูแลปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ ของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง 

2. รวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลระดับน ้า-น ้าฝน จากสถานีโทรมาตร
3. ส้ารวจ ตรวจสอบข้อมูลด้านอุทกวิทยา ภาคสนาม
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นางสาวนุชนารถ  วิไลลักษณ์ เจ้าพนักงานธุรการ 1. ด้าเนินการรับ – ส่ง ร่าง พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ รวบรวมจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐาน
2. จัดเก็บรวบรวม ข้อมูล เอกสารของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ สืบค้นได้
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายอรรถการ  โสดา เจ้าพนักงานธุรการ 1. รวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลระดับน ้า-น ้าฝน จากสถานีโทรมาตร
2. ส้ารวจ ตรวจสอบข้อมูลด้านอุทกวิทยา ภาคสนาม
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นางสาวพัณณิตา  จอนค้า เจ้าพนักงานธุรการ 1. บันทึก รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลทางอุทกวิทยา  ข้อมูลระดับน ้า ข้อมูลปริมาณน ้า
ตะกอนและคุณภาพน ้า  บันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ลุ่มน ้าปิง ลุ่มน ้าวัง
2. จัดท้ารายงานประจ้าเดือน และจัดท้าข้อมูลสถิติ 
3. จัดท้าข้อมูล Coding Form อ.ท.67
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นางสาวจันทร์จิรา  วันใจ 1. จัดท้าข้อมูลระบบเงินเดือนของลูกจ้างช่ัวคราว
2. จัดท้าข้อมูลการน้าส่งประกันสังคม ของลูกจ้างช่ัวคราว
3. จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ รายเดือน รายงานประจ้าปี
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นางรจนา  ปานบุญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. บันทึก รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลทางอุทกวิทยา  ข้อมูลระดับน ้า ข้อมูลปริมาณน ้า
ตะกอนและคุณภาพน ้า  บันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ลุ่มน ้าป่าสัก 
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ต้าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบ

1 นักจัดการงานท่ัวไป

2

3

4

ล้าดับท่ี ช่ือ - สกุล

5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

6

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค้าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565



ต้าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบล้าดับท่ี ช่ือ - สกุล

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค้าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ลูกจ้างช่ัวคราว
1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ส้ารวจ ตรวจสอบข้อมูลด้านอุทกวิทยา ภาคสนาม
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง งานโยธา งานบ้ารุงรักษาซ่อมแซม ติดตั งอุปกรณ์สาธารณูปโภค
2. งานส้ารวจภูมิประเทศ งานส้ารวจข้อมูลเบื องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายดนุพล   ศิริวิสูตร 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ส้ารวจ ตรวจสอบข้อมูลด้านอุทกวิทยา ภาคสนาม
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายภควัฒน์  คดชาคร นายช่างส้ารวจ 1. รวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลระดับน ้า-น ้าฝน จากสถานีโทรมาตร
2. ส้ารวจ ตรวจสอบข้อมูลด้านอุทกวิทยา ภาคสนาม
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช้านาญในการขับรถยนต์ บ้ารุงรักษาท้าความสะอาด
รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายอนันต์  มีอินถา พนักงานขับรถยนต์ 1. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช้านาญในการขับรถยนต์ บ้ารุงรักษาท้าความสะอาด
รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายชรินทร์  เกตุสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์ 1. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช้านาญในการขับรถยนต์ บ้ารุงรักษาท้าความสะอาด
รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

7 นายภราดร  แผ้วก่ิง นายช่างส้ารวจ

8 นายเชน  สิงหเดช นายช่างส้ารวจ

10

9 นายช่างส้ารวจ

11 นายเทิดศักด์ิ  เสือคง พนักงานขับรถยนต์

12
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ต้าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบล้าดับท่ี ช่ือ - สกุล

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค้าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ลูกจ้างช่ัวคราว
นายสาวิตร  กุตอินทร์ พนักงานขับรถยนต์ 1. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความช้านาญในการขับรถยนต์ บ้ารุงรักษาท้าความสะอาด

รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายเศก  ใจสุกใส พนักงานท่ัวไป 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายสุรชัย  จ้ารูญพันธ์ พนักงานท่ัวไป 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นางจารุณีย์    จันทวงษ์ พนักงานท่ัวไป 1. ดูแลความเรียบร้อย ท้าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) ทั งบริเวณภายในและภายนอก   
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นางนงลักษณ์  มุกดา พนักงานท่ัวไป 1. ดูแลความเรียบร้อย ท้าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) ทั งบริเวณภายในและภายนอก   
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นางสาวทิพากร  มากค้า พนักงานท่ัวไป 1. บันทึก รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลทางอุทกวิทยา  ข้อมูลระดับน ้า ข้อมูลปริมาณน ้า
ตะกอนและคุณภาพน ้า  บันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ลุ่มน ้ายม
2. จัดท้ารายงานประจ้าเดือน และจัดท้าข้อมูลสถิติ 
3. จัดท้าข้อมูลรูปตัดขวางล้าน ้า 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายศิริทอน   มาลิแตง พนักงานท่ัวไป 1. ตรวจเช็คเคร่ืองมือโทรมาตร ตามสถานีส้ารวจอุทกวิทยาต่างๆ
2. ส้ารวจ ตรวจสอบข้อมูลด้านอุทกวิทยา ภาคสนาม
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
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ต้าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบล้าดับท่ี ช่ือ - สกุล

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค้าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ลูกจ้างช่ัวคราว
นายสมโพชน์  ผลอินทร์ พนักงานท่ัวไป 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ

อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายนักรบ  พุทธัง พนักงานท่ัวไป 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายอารมณ์  แก้วคลอง พนักงานท่ัวไป 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายสมคิด   ใจชมภู พนักงานท่ัวไป 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายต้อม  ค้าอ่อน พนักงานท่ัวไป 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

26 นายพิภพ    อยู่ทรัพย์ พนักงานท่ัวไป 1. จัดท้าข้อมูลตะกอน และคุณภาพน ้า
2. ส้ารวจ ตรวจสอบข้อมูลด้านอุทกวิทยา ภาคสนาม
3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นางสาวเทวารินทร์  ก้าหนด พนักงานท่ัวไป 1. บันทึก รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลทางอุทกวิทยา  ข้อมูลระดับน ้า ข้อมูลปริมาณน ้า
ตะกอนและคุณภาพน ้า  บันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ลุ่มน ้าน่าน 
2. จัดท้าข้อมูล Coding Form อ.ท.67
3. จัดท้ารายงานประจ้าเดือน และจัดท้าข้อมูลสถิติ 
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
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ต้าแหน่ง หน้าท่ีรับผิดชอบล้าดับท่ี ช่ือ - สกุล

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ค้าส่ังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ท่ี ศอช.2/05/2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ลูกจ้างช่ัวคราว
นายชยธร  เมืองชาวสวน พนักงานท่ัวไป 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ

อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายวินัดตพงษ์  พรมทัน พนักงานท่ัวไป 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายจิรภัทร  ยิ มสบาย พนักงานท่ัวไป 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

นายสุภาพ  ฉ้่าชาวนา พนักงานท่ัวไป 1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณน ้าท่า น ้าฝน ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีส้ารวจ
อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท่ีทางราชการได้ก้าหนดไว้
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
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