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บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

1 นายสมบัติ  บุญแย้ม ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8566 32,450 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ลงทะเบียนรับจ่ายประจําวัน เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ 2. เบิกจ่ายวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์

เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม และน้ํามัน

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ 3. จัดทําสต๊อคการ์ด

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 4. ตรวจรับสิ่งของเข้าคลังพัสดุ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

2 นางสาวพัชรนันท์  พนักงานพิมพ์ ส 4 8570 25,970 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สุขสําราญ ฝ่ายบริหารทั่วไป ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือ

เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ที่เป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศด้วยเครื่อง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีดและ/หรือ เครื่องใช้

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ เอกสารที่มีลักษณะงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือ

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น เป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง หรือเป็น

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง งานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถจัด

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ รูปแบบ วรรคตอนได้อย่างถูกต้องและปราณีต 

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น เช่น พิมพ์ตามคําบอก หรือคําสั่งได้โดยไม่มี

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ ต้นร่าง พิมพ์ร่างกฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา เอกสารทางวิชาการ พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง 

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ 2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนํา

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ระดับ

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ รองลงมา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ และเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอนในระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

4. ส่งหนังสือให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. แจ้งเวียนหนังสือต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

3 นางวิไล  วงศ์เดือน พนักงานพิมพ์ ส 3 8572 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. จัดทํางบเดือนค่าแรง, ค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยเลี้ยง, เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายจัดประชุม, เงินยืม

ความถูกต้องของหนังสือ ราชการ สําหรับเงินงบประมาณของส่วนกลาง

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ และหน่วยงานฝากเบิกในสํานักฯ

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ 2. จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานการโอนเงินผ่าน

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง ระบบ KTB Corporate Online สําหรับการจ่าย

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน เงินให้ผู้มีสิทธิ์ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 3. จัดเก็บใบสําคัญการขอเบิก งบดําเนินงาน,

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา งบลงทุน, งบรายจ่ายอื่น, งบกลาง, เงินนอก

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ งบประมาณ (เงินทุนหมุนเวียน, เงินกองทุนจัดรูป

รองลงมา ที่ดินฯ, เงินค้ําประกันสัญญา)

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดพิมพ์เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของงาน

การเงินและบัญชี ของสํานักฯ

5. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้นการปฏิบัติ

งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

ได้แก่ คลังจังหวัด, สํานักงานประกันสังคม, สตง., 

ธนาคาร และอื่น ๆ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

4 นางกนกวรรณ  พนักงานพิมพ์ ส 3 8573 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

นิลเขียว ฝ่ายบริหารทั่วไป ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. จัดพิมพ์รายงานสถิติวันลา ของข้าราชการ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ

ความถูกต้องของหนังสือ 2. จัดพิมพ์หนังสือราชการ ทั้งภายในและ

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ภายนอก

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ 3. จัดทําเรื่องขออนุมัติหลักการจ้างลูกจ้าง

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง ชั่วคราวพร้อมจัดทําใบสําคัญค่าแรงลูกจ้าง

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ชั่วคราวของงานบริหารทั่วไป

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 4. ลงทะเบียนคุมเลขที่อัตราจ้างของลูกจ้างชั่วคราว

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ทั้งหมดของโครงการชลประทานนนทบุรี

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ 5. จัดทําคําสั่งลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดของ

รองลงมา โครงการชลประทานนนทบุรี

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. เป็นผู้ตรวจสอบวันลาในระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของโครงการชลประทาน

นนทบุรี

7. ตรวจสอบใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวและ

ใบสมัครประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด

ของโครงการชลประทานนนทบุรี

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

5 นางณัฐพร  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 8575 22,230 1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เอี่ยมสําอางค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตลอดจนควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและ 1. จัดพิมพ์หนังสือราชการทั้งภายใน เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่อง และภายนอก พิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม

ดังกล่าว เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ต่าง ๆ พิมพ์รายงานสถิติ วันลาต่าง ๆ

ราชการทั่วไป ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน ของข้าราชการ และ พนักงานราชการ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

Printer และเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ

ที่มีไว้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร

3. จัดทําเอกสารคําสั่งจ้าง และแบบขออนุมติ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของลูกจ้างชั่วคราว

4. จัดทําใบเบิกพัสดุ (RQ)

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

6 นายพงศ์ภัค  ชุนเชิด ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8577 25,670 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ส่วนแผนงาน ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ช่างฝีมือโรงงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมาก

ปฏิบัติงานที่โครงการก่อสร้าง เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม 2. ซ่อมและบํารุงรักษายานพาหนะ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ อะไหล่ งานกลึง งานเชื่อม เครื่องกว้าน

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ บานระบาย ระบบไฟฟ้า ประปา 

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องกล และ

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. ช่วยหัวหน้างานดูแล ควบคุม

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ระดับรองลงมา

4. ปฏิบัติงานและประสานงานภายในพื้นที่

เขตพระราชฐาน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ

ด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ

คลองบางนางจีน จังหวัด ปทุมธานี และงาน

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย 

จังหวัด ปทุมธานี

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

7 นางสาวสมหมาย ช่างฝีมือสนาม ช 3 8578 32,450 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เอี่ยมเทียม ส่วนแผนงาน และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. กรองงาน ตรวจทานความถูกต้องของ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล หนังสือ ทั้งรูปแบบ วรรคตอน ก่อนนํา

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เสนอผู้อํานวยการส่วนแผนงาน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ตรวจทานเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ พิมพ์

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. จัดทําบัญชีอัตรากําลังของข้าราชการ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ลงทะเบียนค่ารักษาพยาบาล 

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ค่าเล่าเรียนบุตร

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 5. จัดทําบัญชีการลาของเจ้าหน้าที่ใน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย สังกัดส่วนแผนงาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

8 นางสาววราภรณ์ พนักงานธุรการ ส 4/หัวหน้า 8579 23,820 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าที่ในการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พานทอง ส่วนแผนงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา 1. จัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อ ของ สชป.11 รวมถึงติดตามและรวบรวม

ประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานตามคํารับรอง

ที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ 2. ติดตาม ประสานงาน ระหว่างกรม สํานัก

หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่ง เกี่ยวกับงานธุรการ โครงการ ในเรื่องข้อร้องเรียน รวมถึงจัดทํา

และงานสารบรรณ เอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าว

3. จัดทําเอกสาร ติดตาม และรวบรวมข้อมูล

ด้านการจัดการความรู้ (KM)

4. ติดตาม รวบรวม และจัดทําสรุปงานด้าน

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่ส่วนแผนงานได้รับมอบหมาย

5. รวบรวมและจัดทําแบบควบคุมภายใน

ในภาพรวมของสํานักงานชลประทานที่ 11

6. จัดทําเรื่องขออนุมัติล่วงเวลาและจัดทํา

ใบสําคัญปฏิบัติงานนอกเวลาของข้าราชการ

และลูกจ้างประจําในสังกัดส่วนแผนงาน

7. จัดพิมพ์แบบฟอร์มและเอกสารงานต่าง ๆ

นอกเหนือจากข้างต้น

8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากข้างต้น

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

9 นางจิราภรณ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8580 24,450 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ศุภรานนท์ ส่วนแผนงาน และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ พร้อมจัดเก็บ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และค้นหาหนังสือราชการ

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ในระบบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. แจ้งเวียนหนังสือราชการทั่วไปใน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม สังกัดส่วนแผนงาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. ดําเนินการเรื่องการอบรม  สัมมนา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ในสังกัดส่วนแผนงาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

10 นายสรรเสริญ  ช่างฝีมือสนาม ช 3 8581 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ภระมรทัต ส่วนแผนงาน และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานก่อสร้างและงานโยธา ในการ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล กํากับดูแล ควบคุมของฝ่ายโครงการพิเศษ

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน บํารุงรักษา ซ่อมแซม สนับสนุนงานวิศวกรรม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจ ในการกํากับดูแล ควบคุมของ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ฝ่ายโครงการพิเศษ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม
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ตั้งแต่ หมายเหตุ

11 นายสมหมาย พนักงานบํารุงทาง ช 2 8582 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ระงับทุกข์ ส่วนแผนงาน ความชํานาญในการซ่อมบํารุงรักษาทาง 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการของฝ่ายโครงการ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย พิเศษ

ในการสัญจร ก่อสร้างทางชลประทาน 2. รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท จัดส่ง

ภายใต้การกํากับ โดยใช้แรงงานและ เอกสารของทางราชการให้หน่วยงานที่

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆตามมาตรฐาน เกี่ยวข้อง

ของการบํารุงรักษาทาง 3. จัดเก็บ ค้นเอกสาร ร่างหนังสือโต้ตอบ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อยของ

เอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนพิมพ์

5. พิมพ์ และคัดสําเนาหนังสือของทางราชการ

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         
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ดับ
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เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ
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ตั้งแต่ หมายเหตุ

12 นางสาวสุจิตรา  พนักงานพิมพ์ ส 4 8583 30,790 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เจริญจิตร ส่วนแผนงาน ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ตรวจสอบการโอนเงินผ่านบัญชีของหน่วยงาน เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศด้วยเครื่องคอม ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

พิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้ เป็นประจําทุกวัน

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ 2. ดําเนินการจ่ายเงินสวัสดิการ, ค่าตอบแทน,

เอกสารที่มีลักษณะงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือ ค่าเล่าเรียน, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าตอบแทนการ

เป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง หรือเป็นงาน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถจัดรูปแบบ ไปราชการ, การจ่ายเงินยืมราชการ รวมถึงการ

วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องและปราณีต เช่น จ่ายเงินค่าซื้อสินทรัพย์ จ้างทําของ หรือเช่า

พิมพ์ตามคําบอก หรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง ทรัพย์สิน ที่มีวงเงินต่ํากว่า 5,000 บาท ผ่าน

พิมพ์ร่างกฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสาร ระบบ KTB Corporate Online เพื่อจ่ายเข้าบัญชี

ทางวิชาการ พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ ผู้มีสิทธิ์รับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา

แผนภูมิ เป็นต้น พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ข้าราชการ

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําใน บํานาญ และบริษัท/ห้าง/ร้าน

การปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 3. บันทึกข้อมูลการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ผ่านเครื่อง Terminal

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและ 4. จัดทําทะเบียนคุมเช็ค การสั่งจ่ายเช็คเงินนอก

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด งบประมาณ

เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุ 5. ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ

อุปกรณ์ในการพิมพ์ 6. ตรวจสอบเอกสารการแจ้งของดเบี้ยหวัด/

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย บํานาญ
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ตั้งแต่ หมายเหตุ

7. ตรวจสอบเอกสารคําขอรับหนังสือรับรองสิทธิ

ในบําเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน

การกู้เงินกับสถาบันการเงินของข้าราชการบํานาญ

8. จัดทําคําขอเบิกเงินบําเหน็จบํานาญผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต และจัดทําแบบ สรจ.10 เก็บเป็น

หลักฐานสําหรับตรวจสอบ

9. นําส่งเงินประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (SSO E-Service)

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่
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ตั้งแต่ หมายเหตุ

13 นายสุทัศน์  จิตต์ใจดี ช่างก่อสร้าง ช 3 8584 31,340 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ส่วนวิศวกรรม ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ 1. ปฏิบัติงานช่างก่อสร้างที่มีลักษณะงาน เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 สูงเกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ

ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวาง ชํานาญสูงมากในงานก่อสร้าง

โครงการกอ่สร้าง ให้คําปรึกษาแนะนําหรือ 2. ให้คําปรึกษาแนะนําหรือควบคุม

ตรวจสอบทางด้านงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทาง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ 3. ปฏิบัติงานเจาะสํารวจชั้นดินฐานราก

เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา เพื่อทดลองหาคุณสมบัติของดิน

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 4. เขียนข้อมูลการปฏิบัติงานประจําวัน

เป็นต้น (diary report) ในการทดลองหา

2. ปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับการงาน คุณสมบัติของดิน

ช่างก่อสร้าง เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง 5. ซ่อมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้

สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ ในการสํารวจและทดลองให้ได้มาตรฐาน

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทาง 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา 

คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณสามัญ 

ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้

และอุปกรณ์ในการสํารวจ และทดลองทุกชนิด

ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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14 นายมาโนช พากเพียร ช่างก่อสร้าง ช 3 8585 30,220 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ส่วนวิศวกรรม ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 สูงเกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ

ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวาง ชํานาญสูงมากในงานก่อสร้าง เช่น ออกแบบ 

โครงการก่อสร้าง ให้คําปรึกษาแนะนําหรือ ควบคุมการก่อสร้าง วางโครงการก่อสร้าง

ตรวจสอบทางด้านงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทาง ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําหรือควบคุม

สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา เป็นต้น

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 2. ปฏิบัติงานเจาะสํารวจชั้นดินฐานราก

เป็นต้น เพื่อทดลองหาคุณสมบัติของดิน

2. ปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับการงาน 3. เขียนข้อมูลการปฏิบัติงานประจําวัน

ช่างก่อสร้าง เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง (diary report) ในการทดลองหาคุณสมบัติ

สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ ของดิน

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทาง 4. ซ่อมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้

อุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา ในการสํารวจและทดลองให้ได้มาตรฐาน

คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณสามัญ 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้

และอุปกรณ์ในการสํารวจ และทดลองทุกชนิด

ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่
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15 นายชาตรี แสงเพ็ชร ช่างสํารวจ ช 3 8588 30,220 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ส่วนวิศวกรรม ที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ 1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ชํานาญสูงในงานสํารวจ เช่น การสํารวจ การทดลองและวิจัย

ภูมิประเทศ วัดระดับภูมิประเทศ 2. วิเคราะห์และวิจัยวัสดุก่อสร้าง

การตรวจสอบข้อมูลจากการสํารวจ 3. ทดสอบกําลังอัดของตัวอย่าง

แผนที่แบบต่างๆ เป็นต้นรวมทั้งให้ แท่งคอนกรีต

คําแนะนําการปฏิบัติงานของช่างสํารวจ 4. ทดสอบความหนาแน่นของดิน ลูกรัง 

ในระดับรองลงมา หินคลุก ในสนาม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

16 นางสาวอัษฎางค์ พนักงานธุรการ ส 3 8589 29,110 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ดาบเพชร ส่วนวิศวกรรม และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อ

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ 

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับ

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ งานธุรการและงานสารบรรณ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการของฝ่ายออกแบบ

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 3. ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือและแบบ 

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา ตรวจสอบแจ้งเวียน จัดเก็บ และค้นหาเอกสาร

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ 4. สรุปข้อมูล และจัดทํารายงานประจําเดือน

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ของงานประเภทต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ร่างหนังสือ บันทึกสรุปเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา

6. จัดทําเอกสารการจ้าง การลาออก การตรวจ

สอบคุณสมบัติของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด

7. จัดทําเอกสารการขออนุมัติปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการและจัดทําเอกสารหลักฐานการ

เบิกจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่

8. พิมพ์หนังสือ และพิมพ์แบบฟอร์มการขอ

อนุมัติแบบพร้อมจัดเอกสารประกอบ

9. ติดต่อประสานงาน จัดส่งหนังสือ และ

แบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

17 นางศุภัคนันท์  พนักงานพิมพ์ ส 3 8590 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สุขเกษม ส่วนวิศวกรรม ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน และความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือ

ความถูกต้องของหนังสือ ที่เป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศด้วยเครื่อง

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีดและ/หรือ เครื่องใช้

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง เอกสารที่มีลักษณะงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือ

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน เป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง หรือเป็น

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ งานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถจัด

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา รูปแบบ วรรคตอนได้อย่างถูกต้องและปราณีต 

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ เช่น พิมพ์ตามคําบอก หรือคําสั่งได้โดยไม่มี

รองลงมา ต้นร่าง พิมพ์ร่างกฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เอกสารทางวิชาการ พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง 

กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ระดับ

รองลงมา

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการของฝ่ายตรวจสอบ

และวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม

4. ลงทะเบียนรับ - ส่งเอกสารทุกประเภท

5. ลงทะเบียนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

6. พิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

18 นายสมโภชน์  ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8591 24,850 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อยู่เจริญ ส่วนวิศวกรรม ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. บํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ และอุปกรณ์การเจาะสํารวจต่าง ๆ

เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม 2. ซ่อมแซมยานพาหนะของหน่วยงาน

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ ที่ชํารุดเสียหาย

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

19 นางอรุณ โชติกล่อม ช่างฝีมือสนาม ช 3 8593 33,000 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ส่วนวิศวกรรม และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนามโดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรองลง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม มาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือสนาม

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ 

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่จําเป็น

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วนวิศวกรรม

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 3. ปฏิบัติงานด้านธุรการของกลุ่มพิจารณา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โครงการ

4. สรุปสถิติการลาของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจําลงทะเบียนการลาทุกประเภท 

ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร จัดทํา

เอกสารการจ้างของลูกจ้างชั่วคราว จัดทํา

ค่าแรง และค่าตอบแทนของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจําของกลุ่มพิจารณาโครงการ

5. จัดพิมพ์เอกสาร ข้อมูล ของการพิจารณา

โครงการ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

20 นางสาวโชติกา พนักงานพิมพ์ ส 4 8595 28,030 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ทองกร ส่วนวิศวกรรม ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ความชํานาญมากในการรับ-ส่งลงทะเบียนแยก

เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง ฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของ

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ ก่อนทําการพิมพ์ตรวจสอบ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง รหัสต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 2. ลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารดิน หิน ทราย

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ แท่งคอนกรีต และวิทยุ รายงานผลทดสอบ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 3. พิมพ์เอกสารราชการ

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้4. จัดเก็บเอกสารและรายงานต่าง ๆ

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ 5. ติดต่อประสานงานกับโครงการต่าง ๆ 

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

21 นางบุบผา  ชุนเชิด พนักงานธุรการ ส 3 8596 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ส่วนวิศวกรรม ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน และความชํานาญมากในการรับ ส่งลงทะเบียน 

ความถูกต้องของหนังสือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหาหนังสือ 

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง ง่าย ๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม 

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ก่อนทํา

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ การพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา การบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูล

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ ซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนา

รองลงมา หนังสือใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คัดสําเนาหนังสือเอกสารและปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วนวิศวกรรม

4. ตรวจสอบและสรุปสถิติการลาทุกประเภท

ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ

ของส่วนวิศวกรรม



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา ลงนาม

6. จัดทํารายงานผลดําเนินงาน และรายงาน

ผลการเบิกจ่ายของส่วนวิศวกรรม

7. ตรวจสอบและลงทะเบียนคุมประมาณการ

ของส่วนวิศวกรรม

8. ปฏิบัติงานหน้าห้องผู้อํานวยการสํานัก

9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

22 นายณรงค์วัฒน์ ช่างก่อสร้าง ช 3 8598 23,340 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พรมมาศ ส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ 1. รวบรวมแผนงานซ่อมแซม งานบํารุงรักษา เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 สูงเกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ และงานปรับปรุง

ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวาง 2. พิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอใช้ หรือ

โครงการก่อสร้าง ให้คําปรึกษาแนะนําหรือ ขอเช่าที่ราชพัสดุ และทางน้ําชลประทาน

ตรวจสอบทางด้านงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทาง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ 3. เก็บรวบรวมสถิติการขอใช้ หรือขอเช่าที่

เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ราชพัสดุ และทางน้ําชลประทานในเขต

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ พื้นที่รับผิดชอบ

เป็นต้น 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับการงาน

ช่างก่อสร้าง เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง

สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทาง

อุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา 

คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณสามัญ 

ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้

และอุปกรณ์ในการสํารวจ และทดลองทุกชนิด

ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

23 นางสาวสวลีย์ พนักงานธุรการ ส 4/หน. 8600 25,970 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ธนธรรมทิศ ส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน 1. ปฏิบัติหน้าที่ที่หน้าห้องผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านวิศวกรรมชลประทานฯ สชป.11

ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลติดต่อ 2. คุมทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ,รับส่ง Fax

ประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการ จัดเก็บเอกสาร

ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3. ตรวจทานความถูกต้องของเอกสารก่อน

โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ นําเสนอผู้บังคับบัญชา

หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับ 4. รายงานบัญชีงบเดือนเวลาทําการของ

งานธุรการและงานสารบรรณ ข้าราชการ และแจ้งเวลาทําการของ

ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ

5. จัดทํารายงานการใช้โทรศัพท์ประจําเดือน

6. ร่าง - โต้ตอบหนังสือ พิมพ์เอกสารต่าง ๆ 

ตามที่ได้รับมอบหมายและติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

24 นายบรรพต  ช่างก่อสร้าง ช 3 8601 24,450 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เรืองฤทธิ์ ส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง และใช้ความรู้ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 สูงเกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ ประสบการณ์ ความชํานาญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวาง เช่น ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง ช่วยวางโครงการ

โครงการก่อสร้าง ให้คําปรึกษาแนะนําหรือ ก่อสร้าง ตรวจสอบด้านงานก่อสร้างต่าง ๆ

ตรวจสอบทางด้านงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทาง 2. สํารวจเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่าง ๆ ทดสอบ

สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ หาคุณสมบัติของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร

เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา สํารวจทางอุทกวิทยา อุตุวิทยา คัดลอกแบบ

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เขียนแบบ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือ

เป็นต้น เครื่องใช้ในการสํารวจ และทดลองทุกชนิด

2. ปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับการงาน ให้ได้มาตรฐาน

ช่างก่อสร้าง เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง 3. ติดตามและรวบรวมงานของแต่ละโครงการ

สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ ส่งให้ ผจบ.ชป.11 และ ผส.ชป.11 อนุมัติ

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทาง 4. ทําแผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุในสํานักงาน

อุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และรายงานความ

คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณสามัญ ต้องการ

ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 5. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารจาก

และอุปกรณ์ในการสํารวจ และทดลองทุกชนิด หน่วยงานภายในและภายนอก

ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น 6. รับ-ส่ง e-mail และ E-สารบรรณ และ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย นําออกมาดําเนินการ

7. ตรวจสอบดูแลวัสดุในสํานักงาน และเบิก

จ่ายให้บุคลากรในสํานักงานและให้คําปรึกษา

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

25 นางขนิฐฐา  พนักงานพิมพ์ ส 4 8602 41,610 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เนตรสว่าง ส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่งานวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศด้วยเครื่องคอม 2. กรองงาน ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ 

ปฏิบัติหน้าที่ที่โครงการก่อสร้าง พิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้ ทั้งรูปแบบ วรรคตอน ก่อนนําเสนอ ผคส.11

สํานักงานชลประทานที่ 11 อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ 3. ร่างหนังสือ ประสานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

เอกสารที่มีลักษณะงานที่ค่อนข้างยากมาก หรือ 4. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก คําสั่ง รายงาน 

เป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง หรือเป็นงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย 

ที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถจัดรูปแบบ และภาษาอังกฤษ

วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องและปราณีต เช่น 5. รับ-ส่งเอกสารทาง Website ทั้งภาษาไทย

พิมพ์ตามคําบอก หรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง และภาษาอังกฤษ

พิมพ์ร่างกฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสาร 6. ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่

ทางวิชาการ พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

แผนภูมิ เป็นต้น 7. เป็นคณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ ร้านค้า

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําใน สวัสดิการส่วนที่ 1

การปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ สวัสดิการส่วนที่ 1

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและ 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด

เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุ

อุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

26 นางวาสนา  พนักงานธุรการ ส 3 8603 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เรืองฤทธิ์ ส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ความชํานาญในการรับส่ง-ลงทะเบียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ e-mail และ E-สารบรรณ นําออกมาดําเนิน

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ การจัดส่งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ  ตรวจความถูกต้อง

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ความเรียบร้อยของเอกสาร ก่อนพิมพ์

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ 2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ ที่ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่อง

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 3. ทําแผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุในสํานักงาน

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และรายงานความ

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ ต้องการพัสดุ

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 4. จัดทําและรายงานค่าโทรศัพท์ประจําเดือน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ

6. รายงานผลการดําเนินงานการใช้จ่ายงบ

ประมาณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร

7. จัดทําใบสําคัญค่าล่วงเวลา

8. จัดเก็บดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานและ

เอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบและให้คําปรึกษา

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

27 นายธีรวัฒน์  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 8606 30,790 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

แสงบัวเผื่อนวรา ส่วนเครื่องจักรกล ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ทําหน้าที่ขับรถยนต์ ในส่วนกลาง เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ของสํานักงานชลประทานที่ 11 เพื่อบริการ

ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ รับส่งเจ้าหน้าที่ในฝ่าย หรือส่วนต่าง ๆ 

รถดังกล่าว ในการเดินทางไปตรวจงานราชการ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงาน ติดต่อราชการ   

2. ดูแลบํารุงรักษาทําความสะอาด และ

รวมถึงการแก้ไข ข้อขัดข้อง เล็ก ๆ น้อย ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

28 นายอภิพล  นามเมือง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 8607 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ส่วนเครื่องจักรกล ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ให้ผู้บังคับบัญชา เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข และเจ้าหน้าที่ในโครงการเพื่อไปปฏิบัติราชการ 

ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ หรือภารกิจอื่น ๆ

รถดังกล่าว 2. บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้สามารถ

พร้อมใช้งาน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

29 นายจารุทัศน์  ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8608 24,450 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ภูพรมราช ส่วนเครื่องจักรกล ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานด้านฝีมือโรงงาน เช่น เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ งานซ่อมยานพาหนะ งานหล่อชิ้นส่วน

เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม 

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร 

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 2. ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ และยานพาหนะ

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. เชื่อมโลหะต่าง ๆ

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 4. ซ่อมแซม-บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. งานซ่อมบํารุงเครื่องรับส่งวิทยุ 

และอุปกรณ์สื่อสาร

6. ดูแลระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         
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ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

30 นางพัฒนียา ช่างฝีมือสนาม ช 3 8611 28,030 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ขาวสอาด โครงการชลประทานนนทบุรี และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนามในฐานะ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล หัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา และคุณภาพของงานสูงมาก

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานก่อสร้างและงานโยธา ในเขต

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ พื้นที่รับผิดชอบ ควบคุมการทํางาน และ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยไม่ต้องมีผู้กํากับ 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ตรวจสอบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 3. ควบคุมและจัดทําเวลาปฏิบัติงานของ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ลูกจ้างชั่วคราว

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 4. จัดทํารายงานความต้องการพัสดุ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 5. จัดทําใบสมัคร ใบสําคัญค่าแรงลูกจ้าง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ชั่วคราว

6. คุมทะเบียนลาของฝ่าย

7. ปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานธุรการ

8. รวบรวมและจัดทํารายงานสถานการณ์น้ํา

และรายงานด้านการเกษตร

9. จัดทํางานด้านการประชาสัมพันธ์งาน/

และเผยแพร่ผลงานโครงการ

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         
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ตั้งแต่ หมายเหตุ

31 นายอิทธิกร โตวัฒนา ช่างฝีมือสนาม ช 3 8612 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการชลประทานนนทบุรี และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนามในฐานะหัวหน้างาน เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของ

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ข้อมูลและสถิติในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 3. ควบคุมดูแลลูกจ้างชั่วคราวในการออก

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ สํารวจในพื้นที่ที่รับมอบหมาย

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ออกดูแลตาม ปตร. และ ทรบ. งานเกี่ยวกับ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา วัชพืชและเกษตร ออกอบรมและประชุม

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         
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ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา
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ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

32 นายสรรเสริญ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8613 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ไชยสุต โครงการชลประทานนนทบุรี และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมงานดําเนินการเอง ตามแผน เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล งานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา พ.ศ.2562

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. สํารวจข้อมูลเบื้องต้นงานซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ บํารุงรักษาระบบชลประทาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ควบคุมดูแล อุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน งานวิศวกรรมงานสํารวจภูมิประเทศ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 4. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         
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ตั้งแต่ หมายเหตุ

33 นายวัชรพล ช่างฝีมือสนาม ช 3 8614 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ศรีรอดบาง โครงการชลประทานนนทบุรี และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. สํารวจข้อมูลเบื้องต้นงานด้านซ่อมแซม เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ปรับปรุงอาคาร ท่อระบายน้ํา ตรวจสอบ

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา คุณภาพน้ํา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ําท่าจาก

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม เขื่อนพระรามหก เขื่อนเจ้าพระยา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 3. เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ําฝน

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ในเขตจังหวัดนนทบุรี

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 6. ดําเนินการตรวจสอบการใช้ที่ราชพัสดุ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ในความดูแลของโครงการ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         
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ตั้งแต่ หมายเหตุ

34 นายเอกชัย ภู่คอย ช่างฝีมือสนาม ช 2 8615 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการชลประทานนนทบุรี และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ตรวจสอบความชํารุดเสียหายของอาคาร เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ชลประทานในความรับผิดชอบ

งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. จัดทําเอกสาร ข้อมูลแผนที่ต่าง ๆ เพื่อใช้

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ประกาศ ทางน้ําชลประทานและใช้เป็น

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ข้อมูลโครงการ

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ 3. ควบคุมงานซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ชลประทานในความรับผิดชอบของโครงการ

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 4. ตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องการขอ

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน อนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 5. เขียนแบบงานต่าง ๆ ที่โครงการได้รับ

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน มอบหมายให้ดําเนินการ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

35 นางสาวอดิศา อยู่ดี พนักงานสื่อสาร ส 2 8617 27,480 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการชลประทานนนทบุรี ชํานาญเกี่ยวกับงานสื่อสาร เช่น รับและส่งข่าว 1. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบต่างๆ เช่น จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ

โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ โทรสําเนา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

เป็นต้น รวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลต่างๆ พ.ศ. 2560

เกี่ยวกับการสื่อสาร ช่วยตรวจสอบ คัดเลือก 2. เขียนใบเบิกจ่ายน้ํามัน พร้อมกับจ่ายน้ํามันให้

และเรียบเรียงข่าว ช่วยตรวจสอบและเฝ้าฟัง กับรถยนต์ของโครงการชลประทานนนทบุรี

การใช้คลื่นความถี่วิทยุ ช่วยจัดทําทะเบียน 3. เขียนใบเบิก-จ่ายของในคลังพัสดุโครงการ

ความถี่ ชลประทานนนทบุรี

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ลงทะเบียนรับ - จ่ายวัสดุ

5. ลงบัญชีแยกประเภทของพัสดุ

6. ทําหน้าที่หัวหน้าคลังพัสดุของโครงการ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

36 นายชิษณุชา วงษ์ด้วง ช่างเครื่องจักรกล ช 3 8618 21,500 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการชลประทานนนทบุรี ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง 1. ดูแลด้านสารสนเทศของโครงการและ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ในการปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของ ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

เครื่องจักร เครื่องยนต์คํานวณรายการและ 2. ลงทะเบียนรับ - ส่งเอกสาร พร้อมออกเลขที่

ประมาณราคาในการซ่อมสร้าง คิดประกอบ คําสั่งโครงการ เลขที่ออกหนังสือภายในและ

ติดตั้ง ตรวจรับควบคุมการใช้และการเก็บ หนังสือภายนอก

รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ 3. ดาวโหลดข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จาก

ปฏิบัติงาน ให้คําปรึกษาแนะนําในการ อินเตอร์เน็ต

ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 4. แจ้งเวียนหนังสือราชการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน 5. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะของงาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย บริหารทั่วไป

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

37 นายธนาชัย พนักงานชลประทาน บ 2 8620 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โชติกลาง โครงการชลประทานนนทบุรี ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา ชํานาญในการเปิด - ปิด เครื่องกว้านบานระบาย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา

2. ขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ

3. บํารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4. ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ

เครื่องกว้านบานระบายของโครงการ

5. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามกําหนด

ระยะเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีอายุ

การใช้งานได้ดี

6. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณ

โครงการและตามประตูระบายน้ําต่าง ๆ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

38 นางปิยนันท์ พนักงานธุรการ ส 3 8621 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

วงศ์สุทธิธรรม โครงการชลประทานนนทบุรี และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือของฝ่ายจัดสรรน้ําและ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ปรับปรุงระบบชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ 2. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบพร้อมตรวจสอบความ

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ถูกต้องของฝ่ายจัดสรรน้ําฯ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 3. รวบรวมและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับภัยพิบัติด้าน

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก การเกษตรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ 4. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงาน

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

39 นางวาสินี พนักงานธุรการ ส 3 8622 26,460 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พงศ์นรภัทร โครงการชลประทานนนทบุรี และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. คุมงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานต่าง ๆ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ของโครงการชลประทานนนทบุรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ 2. ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติ

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ในปีงบประมาณนั้น

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 3. ตรวจสอบและจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างทางท้องถิ่น

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ของงานต่าง ๆ ตามประมาณการ

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ 4. ตรวจสอบและจัดทํารายงานความต้องการพัสดุ

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างทางท้องถิ่น

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทําเอกสารและใบเบิก

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 6. จัดทําเอกสารประกอบการสมัครงาน

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา ของลูกจ้างชั่วคราวในฝ่ายวิศวกรรม

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ 7. ตรวจสอบเอกสารและพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ในฝ่ายวิศวกรรม

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

40 นายมงคล ใจซื่อกุล พนักงานพัสดุ ส 3 8623 33,560 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการชลประทานสมุทรสาคร และความชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ 1. ปฏิบัติงานด้านคลังพัสดุ  บัญชีพัสดุ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา 2. เปิด-ปิดคลังพัสดุ

จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่อง 3. ลงบัญชีรับ-จ่าย พัสดุ

การจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่าง 4. ลงสมุดทะเบียนรับ-จ่าย พัสดุประจําวัน

หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษา 5. ลงทะเบียนบัตรประจําคลังพัสดุ

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ 6. ออกใบจ่ายยืมครุภัณฑ์

รองลงมา 7. การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุง

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย     รักษาพัสดุ

8. การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสาร

    เกี่ยวกับพัสดุ

9. สรุปรายงานเกี่ยวกับพัสดุ - ครุภัณฑ์ประจําปี

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

41 นายใหม่ พนักงานการเกษตร ส 3 8624 21,880 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ป้านประดิษฐ์ โครงการชลประทานสมุทรสาคร เกี่ยวกับงานการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย 1. ควบคุมงานกําจัดวัชพืช เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 อย่าง เช่น 2. ควมคุมงานขุดลอกคลอง

1. ช่วยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะห์ 3. ควบคุมงานก่อสร้างทํานบป้องกันน้ําเค็ม

ค้นคว้า ทดลองด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์ 4. งานเกษตรชลประทาน รายงานการ

การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ การปรับปรุงวิธีการผลิต เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง-ฤดูฝน

การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร การป้องกัน 5. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน

กําจัดศัตรูพืช เป็นต้น 6. จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเข้า การส่งออก 7. ตรวจวัดและรายงานคุณภาพน้ํา

การนําผ่านของพืชผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร 8. ประสานงานและบริหารจัดการน้ํา

3. ช่วยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตาม ที่ราชพัสดุ

กฎหมายเพื่อออกใบอนุญาต 9. ประชุมและปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ํา

4. ช่วยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา

งานด้านเกษตรรวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่

ระดับรองลงมา

5. ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล

ตลอดจนแก้ปัญญาเบื้องต้นในการปฏิบัติงานใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

42 นางอําพันธ์  เกตุร่วง พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 8627 41,610 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการชลประทานปทุมธานี ความชํานาญในด้านการเงินและบัญชี  โดย 1. บันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 2. รับ-จ่ายเงินทุกประเภท (เงินงบประมาณ

เช่น จัดทําฎีกา เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน รับ-จ่ายเงิน เงินนอกงบประมาณ ค้ําประกันซอง

ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญ การเบิกจ่าย และสัญญา )

เงินที่ไม่มีปัญหามากนัก หรือมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 3. จัดทําทะเบียนคุมเงินสด เงินคงเหลือ

อยู่แล้ว ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน ประจําวันและเงินฝากคลัง

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 4. จัดทําทะเบียนการใช้ใบเสร็จรับเงิน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ใบนําส่งเงิน และทํารายงานการรับ-จ่าย การ

ใช้ใบเสร็จรับเงิน (ชป.308) ทุกสิ้นปีงบ

ประมาณ

5. จัดทําทะเบียนคุมจัดเก็บ และตรวจสอบ

หนังสือค้ําประกันสัญญา  ค้ําประกันซอง

6. บันทึกการรับเงินและนําส่งเงินในระบบ

GFMIS

7. ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS

8. จัดทํารายงานประจําเดือนจากระบบ

GFMIS ส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส่วนภูมิภาคและกองการเงินและบัญชี

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

43 นางสาวนภัสวรรณ พนักงานพิมพ์ ส 4 8629 26,460 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อิศรางกูร ณ อยุธยา โครงการชลประทานปทุมธานี ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ดําเนินการ ควบคุม ตรวจสอบทะเบียนการเบิก-จ่ายพัสดุ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  บัญชีวัสดุ บัญขีครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ บัญชีน้ํามัน

เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ 2. ดําเนินการ ควบคุม การรับ จ่าย ยืม วัสดุ ครุภัณฑ์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ภายใน ภายนอก และระหว่างหน่วยงาน

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 3. ตรวจสอบและจัดทํารายงานพัสดุประจําปี

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ประเภทวัสดุ และครุภัณฑ์

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 4. ตรวจสอบและดําเนินการจําหน่ายพัสดุ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 5. ดําเนินงานด้านทะเบียนสินทรัพย์และครุภัณฑ์

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ ในระบบ ASSET Mamagement System

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 6. จัดทําเอกสารร่างสัญญา

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 7. จัดทําทะเบียนคุมสัญญา

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 8. ดําเนินการด้านหลักประกันสัญญา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

44 นางนิตยา พนักงานพิมพ์ ส 4 8630 25,190 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

จาตุรงคกุล โครงการชลประทานปทุมธานี ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ลงทะเบียนรับ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดส่งเอกสารทุกชนิด

เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ 2. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ คําสั่ง ประกาศ 

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ / หรือ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 4. รับเรื่องการระวังชี้แนวเขตพร้อม

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง ลงทะเบียนจัดทํารายงานประจําเดือน

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 5. ติดตามและรวบรวมรายงานสํารวจ

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ความพึงพอใจของเกษตรกร/ผู้ประสบภัย

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ จากน้ําในเขตชลประทาน

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 6. ปฏิบัติงานออกพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ 

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

45 นางสิริรัตน์ พนักงานชลประทาน บ 2 8631 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เกตุไชโย โครงการชลประทานปทุมธานี ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือของทางราชการ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา 2. จัดเก็บและแจ้งเวียนหนังสือทางราชการ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ส่งเอกสารของทางราชการติดต่อประสาน

งานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

4. จัดตารางการประชุมของโครงการ

5. รับ-ส่ง ไปรษณีย์ และพัสดุต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

46 นายนิวัตร์ ศรีคล้าย พนักงานชลประทาน บ 2 8636 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการชลประทาน ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานบํารุงรักษา เป็นต้นไป

สมุทรปราการ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร  ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก

ในการต่อแบบ ตั้งแบบ เทคอนกรีต ขุดดิน ตัด 

ดัดเหล็ก พร้อมทั้งรวบรวมเก็บรักษาไม้แบบ 

อุปกรณ์ที่ใช้จากงานก่อสร้าง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

47 นายสุวิทย์ เอมอิ่ม พนักงานชลประทาน บ 2 8637 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการชลประทาน ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานบํารุง เป็นต้นไป

สมุทรปราการ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา รักษา ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก

ในการต่อแบบ ตั้งแบบ เทคอนกรีต ขุดดิน

ตัด-ดัดเหล็ก พร้อมทั้งรวบรวมเก็บรักษาไม้

แบบ อุปกรณ์ที่ใช้จากงานก่อสร้าง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

48 นายเฉลียว ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8640 28,560 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ป้อมสถิตย์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานช่างฝีมือ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ โรงงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม และความชํานาญอย่างสูงมากในงานด้าน

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ ฝีมือโรงงาน

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยดูแลควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. ซ่อมแซม-บํารุงรักษายานพาหนะ

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 4. ซ่อมแซม-บํารุงรักษาเครื่องกว้าน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย บานระบาย

5. ซ่อมแซม-บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา

6. ซ่อมแซม-บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

และอุปกรณ์ต่าง ๆ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

49 นายเจริญ ชูจิตร์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8645 27,480 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ประปา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํารวจข้อมูล

เบื้องต้น

4. ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน

5. ควบคุมงานก่อสร้าง-ซ่อมแซม ประตู

ระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา

6. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ บ้านพัก

7. ควบคุมคนงานชั่วคราวให้ปฏิบัติงาน

ซ่อมแซมต่าง ๆ

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

50 นางพรพิศ เพียราช พนักงานธุรการ ส 3 8646 22,230 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล ติดต่อ

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงาน

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ ธุรการและงานสารบรรณ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. รับเรื่องชี้ระวางแนวเขต พร้อมลงทะเบียน

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 3. รับเรื่องขออนุญาต พร้อมลงทะเบียน

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา 4. จัดทํารายงานชี้ระวางแนวเขตส่งสํานัก

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ ประจําเดือน

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 5. พิมพ์คําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว พร้อมลง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทะเบียน

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

51 นางวัจนรัตน์ พนักงานธุรการ ส 3 8647 21,140 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พงษ์ภมร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล ติดต่อ

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงาน

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ ธุรการและงานสารบรรณ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทําบําเหน็จลูกจ้างประจํา

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 3. จัดพิมพ์พิจารณาความดีความชอบ

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา 4. จัดทําเรื่องสวัสดิการการศึกษา ค่าเล่าเรียน

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ พร้อมลงทะเบียน และนําส่งสํานัก

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

52 นายเสนาะ อารีจิต ช่างฝีมือสนาม ช 3 8649 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่น ประปา

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ไฟฟ้า

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน

ประตูระบายน้ําต่าง ๆ

3. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ และบ้านพัก

4. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

53 นายชาตรี ศรีมุข ช่างฝีมือสนาม ช 3 8650 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 3. ซ่อมแซม บํารุงรักษา และปรับปรุงอาคาร

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ชลประทาน ท่อระบายน้ํา

4. ตัดหญ้าบริเวณประตูระบายน้ํา และกําจัด

วัชพืชบริเวณหน้า-ท้ายท่อระบายน้ํา

5. ซ่อมแซมคันคลองต่าง ๆ และซ่อมแซม

คันกั้นแม่น้ํา

6. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธาทั่วไป

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

54 นายอภิชัย เพียราช ช่างฝีมือสนาม ช 3 8651 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ดูแลควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 3. ซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องกว้าน

บานระบาย

5. ซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทาน

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

55 นายชัยยงค์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8652 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

จันทร์เอี่ยม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานด้านสํารวจอาคารรุกล้ําเขต

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ชลประทานตามคลองต่าง ๆ และระวัง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ชี้แนวเขต

3. แจ้งความดําเนินคดีเกี่ยวกับอาคารรุกล้ํา

4. ปฏิบัติงานซ่อมแซมประตูระบายน้ําต่าง ๆ

5. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทานต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

56 นายชาตรี ช่างฝีมือสนาม ช 3 8653 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พันธุ์จบสิงห์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานด้านสํารวจ เขียนแบบ งานขุด

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ลอกคลองระบายน้ํา งานขออนุญาตต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

57 นายสุวัฒน์ อ่อนศิลา ช่างฝีมือสนาม ช 3 8655 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ดูแลควบคุมคลองส่งน้ํา และปิด-เปิดประตู

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ระบายน้ําตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง เพื่อส่งน้ําให้

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย แก่เกษตรกร

3. ซ่อมแซมประตูระบายน้ํา อาคาร

ชลประทาน ท่อระบายน้ํา

4. ดูแล ทําความสะอาด ประตูระบาย พร้อม

เครื่องกว้านบานระบายให้พร้อมใช้งานได้ดี

5. ซ่อมแซมคันคลองที่ชํารุด

6. ทําหน้าที่ช่างปูน ประจําฝ่ายส่งน้ําและ

บํารุงรักษาที่ 2

7. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่
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ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

58 นายกิตติศักดิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8657 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พรหมมา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ซ่อมแซม และติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย เช่น งานประปา งานไฟฟ้า โทรศัพท์ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติงานซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร

ฃลประทาน อาคารที่ทําการ บ้านพัก 

ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่
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ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง
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ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

59 นายวิชัย ตามสั่ง ช่างฝีมือสนาม ช 3 8660 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ดูแลควบคุมคลองส่งน้ํา และกําจัดวัชพืชบน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย คันคลอง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ซ่อมแซม ปรับปรุง ประตูระบายน้ํา อาคาร

ชลประทาน อาคารที่ทําการ และบ้านพัก ตาม

ได้รับมอบหมาย

4. ดูแล ทําความสะอาด ประตูระบายพร้อม

เครื่องกว้านบานระบายให้พร้อมใช้งานได้ดี

5. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

60 นายสมยศ เกาะโพธิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8661 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานระดับน้ํา

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ประจําฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ตัดหญ้าบริเวณคันคลอง และประตู

ระบายน้ํา

4. ดูแล ทําความสะอาด ประตูระบายพร้อม

เครื่องกว้านบานระบายให้พร้อมใช้งานได้ดี

5. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน

อาคารที่ทําการ และบ้านพัก ตาม

ที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

61 นางสมพร จําเริญพร ช่างฝีมือสนาม ช 3 8662 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ดูแลควบคุมคลองส่งน้ํา และกําจัดวัชพืช

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย บนคันคลอง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ซ่อมแซม ปรับปรุง ประตูระบายน้ํา อาคาร

ชลประทาน อาคารที่ทําการและบ้านพัก 

ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ดูแล ทําความสะอาด ประตูระบายพร้อม

เครื่องกว้านบานระบายให้พร้อมใช้งานได้ดี

5. ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง และงานโยธา

งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

62 นายสายหยุด รักสุข ช่างฝีมือสนาม ช 3 8664 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง และงานโยธา

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน

ที่ทําการ บ้านพัก

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

63 นายประทีป ช่างฝีมือสนาม ช 3 8665 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

บุญยังประเสริฐ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรอง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานช่างฝีมือ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ ประสบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การณ์ และความชํานาญงานสูงมากโดยไม่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ดูแลความสะอาดบริเวณโครงการ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 3. เก็บกวาดตัดต้นไม้ต้นหญ้า

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ท่อระบายน้ํา

5. กําจัดวัชพืชบริเวณคันคลองและในคลอง

6. ซ่อมแซมคันคลองต่าง ๆ

7. ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง และงานโยธา

งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

64 นางดารินทร์ ตรีสงฆ์ พนักงานพัสดุ ส 3 8668 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา และความชํานาญอย่างสูง หรือมีความ

สํานักงานชลประทานที่ 11 จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่อง รับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น จัดหา 

การจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่าง จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทํา 

หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษา ทะเบียนเบิกจ่าย ทํารายงาน ตรวจสอบและ

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ เก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสาร

รองลงมา เกี่ยวกับพัสดุ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานในหน้าที่

2. จัดทําสัญญาซื้อ/จ้าง

3. ลงทะเบียนคุมสัญญาซื้อ/จ้าง

4. ลงระบบจัดซื้อ/จ้าง วิธี Ebidding,

วิธีคัดเลือก

5. พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ด้านพัสดุ

6. จัดชุดเอกสารประกอบการเบิก

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

65 นางสาวจิราภรณ์ พนักงานพัสดุ ส 3 8669 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

จิระปาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา และความชํานาญอย่างสูง หรือมีความ

สํานักงานชลประทานที่ 11 จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่อง รับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น จัดหา 

การจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่าง จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทํา 

หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษา ทะเบียนเบิกจ่าย ทํารายงาน ตรวจสอบและ

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ เก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสาร

รองลงมา เกี่ยวกับพัสดุ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับงานในหน้าที่

2. จัดพิมพ์เอกสารจัดซื้อ/จ้าง วิธีเฉพาะ

เจาะจงในระบบ EGP

3. จัดทํา PO ในระบบ GFMIS

4. จัดทํารายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือน

(แบบ สขร.1)

5. ลงทะเบียนควบคุมใบสั่งซื้อ

6. พิมพ์หนังสือราชการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

66 นางประเสริฐ พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 8670 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ธวัชรุ่งโรจน์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในด้านการเงินและบัญชี  โดย 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ความชํานาญมาก หรือมีความรับผิดชอบสูง

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น จัดทําฎีกา เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน รับ-จ่ายเงิน เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญ การเบิกจ่าย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับจ่าย

เงินที่ไม่มีปัญหามากนัก หรือมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เงิน และเก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจ

อยู่แล้ว ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน สอบและรักษาใบสําคัญ หลักฐานเอกสารทาง

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา การเงินและบัญชี ทําบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน

ในหน้าที่

2. จัดทําและตรวจสอบใบสําคัญ ค่าเงินอาสา

สมัคร ชป. ลงทะเบียนคุม และจัดพิมพ์ ขบ.02

ในระบบ

3. จัดทําและตรวจใบสําคัญ ค่าสาธารณูปโภค

ลงทะเบียนคุม และจัดพิมพ์ ขบ.02 ในระบบ

4. พิมพ์หนังสือราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

67 นางปาณิศา พนักงานธุรการ ส 3 8671 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

แย้มศาสตร์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล ติดต่อ

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงาน

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ ธุรการและงานสารบรรณ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ลงทะเบียนรับ-ส่ง

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ เลขที่หนังสือราชการของฝ่ายวิศวกรรม

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา 3. รับ-ส่ง แฟ้มงานหน้าห้อง ผคบ.

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ 4. จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมต่าง ๆ

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 5. ค้นหาหนังสือราชการ จัดเก็บรักษาหนังสือ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ราชการของฝ่ายวิศวกรรม

6. จัดส่งหนังสือเอกสารให้แก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

7. ร่างหนังสือ โต้ตอบง่าย ๆ กรอกแบบ

ฟอร์มต่าง ๆ

8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก

รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

10. งานพิมพ์แผนจัดซื้อ/จัดจ้าง และแผนการ

ใช้วัสดุ

11. งานพิมพ์แผนต่าง ๆ ที่ดําเนินการของ

ฝ่ายวิศวกรรม

12. งานพิมพ์รายละเอียดค่าโทรศัพท์

13. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําใน

การปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

68 นางนกน้อย พนักงานพิมพ์ ส 3 8672 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

รัตนโชติ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน และความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ที่เป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศด้วยเครื่อง

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง การพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ค่อนข้าง

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ ความ

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ ชํานาญสูง หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา โดยต้องสามารถจัดรูปแบบ วรรคตอน

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ ได้อย่างถูกต้องและปราณีต เช่น พิมพ์ตาม

รองลงมา คําบอก หรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทาง

วิชาการ พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ 

แผนภูมิ เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก

รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ

ด้านธุรการ

3. รับ-ส่ง เอกสาร คัดแยกเอกสารเพื่อการ

จัดเก็บและค้นหา

4. จัดทํา E-สารบรรณ พร้อมจัดทํา

รายละเอียดค่าโทรศัพท์

5. ดําเนินการเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมชลประทาน พร้อมลงทะเบียนคุมต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

69 นางวัลลภา พึ่งสงวน พนักงานพิมพ์ ส 4 8673 25,190 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ที่เป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศด้วยเครื่อง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ การพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ค่อนข้าง

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น ยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ ความ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง ชํานาญสูง หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ โดยต้องสามารถจัดรูปแบบ วรรคตอน

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ได้อย่างถูกต้องและปราณีต เช่น พิมพ์ตาม

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ คําบอก หรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทาง

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้ วิชาการ พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ 

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ แผนภูมิ เป็นต้น

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้2. จัดทําใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 3. จัดทําใบลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมลงทะเบียน

4. จัดทํารายงานเวลาทําการประจําฝ่ายส่งน้ํา

5. จัดทําค่าแรงลูกจ้างชั่วคราวและค่าล่วงเวลา

6. พิมพ์หนังสือทางราชการประจําฝ่ายส่งน้ํา

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

70 นางสกาวรัตน์ พนักงานพิมพ์ ส 4 8676 25,970 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อารีจิต โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ที่เป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศด้วยเครื่อง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ การพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ค่อนข้าง

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น ยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ ความ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง ชํานาญสูง หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ โดยต้องสามารถจัดรูปแบบ วรรคตอน

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ได้อย่างถูกต้องและปราณีต เช่น พิมพ์ตาม

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ คําบอก หรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทาง

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้ วิชาการ พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ 

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ แผนภูมิ เป็นต้น

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้2. ส่งรายงานน้ําท่า น้ําฝนประจําวัน

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 3. จ่ายเครื่องมือปฏิบัติงาน น้ํามันเชื้อเพลิง

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อุปกรณ์

4. จัดพิมพ์รายงานการใช้ยานพาหนะ น้ํามัน

เชื้อเพลิง น้ํามันหล่อลื่นโครงการ

5. จัดพิมพ์หนังสือราชการ ของฝ่ายส่งน้ําและ

บํารุงรักษาที่ 2

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

71 นางสาวนาถอนงค์  พนักงานธุรการ ส 3 8677 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ธรรมสอน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล ติดต่อ

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงาน

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ ธุรการและงานสารบรรณ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ของฝ่ายจัดสรรน้ําฯ

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 3. ค้นหาหนังสือราชการ จัดเก็บรักษาหนังสือ

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา ราชการของฝ่ายจัดสรรน้ําฯ

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ 4. ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือขออนุญาตใช้/

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่าที่ราชพัสดุ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. จัดทําหนังสือขออนุญาตใช้/เช่าที่ราชพัสดุ

6. จัดทําเอกสารการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา/ยุวชลกร

7. จัดส่งหนังสือเอกสารให้แก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

8. ร่างหนังสือ โต้ตอบง่าย ๆ กรอกแบบฟอร์ม

ต่าง ๆ

9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก

รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ

11. ตรวจทานหนังสือ ให้คาํปรึกษาแนะนําใน

การปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

72 นางสาวกาญจนา พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 8678 24,450 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

บุญสนอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในด้านการเงินและบัญชี  โดย 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ความชํานาญมาก หรือมีความรับผิดชอบสูง

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น จัดทําฎีกา เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน รับ-จ่ายเงิน เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญ การเบิกจ่าย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับจ่าย

เงินที่ไม่มีปัญหามากนัก หรือมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เงิน และเก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจ

อยู่แล้ว ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน สอบและรักษาใบสําคัญ หลักฐานเอกสารทาง

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา การเงินและบัญชี ทําบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน เป็นต้น

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน

ในหน้าที่

2. พิมพ์ขออนุมัติล่วงเวลาลูกจ้างประจํา 

และลูกจ้างชั่วคราว

3. กันเงินโครงการ

4. จัดทําใบสําคัญด้านพัสดุขอเบิก ขบ.01,

02,03 พร้อมลงทะเบียน

5. ตรวจสอบใบสําคัญค่าแรงลูกจ้างชั่วคราว

ค่าล่วงเวลา จัดทําขอเบิก ขบ.02 พร้อม

ลงทะเบียน

6. จัดทําลงระบบด้านการเงิน (BIS)

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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73 นางสาวภัทรา พนักงานธุรการ ส 3 8679 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สุรวัฒนะ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล ติดต่อ

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงาน

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ ธุรการและงานสารบรรณ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ของฝ่ายส่งน้ําและ

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ บํารุงรักษาที่ 3

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา 3. รับ-ส่ง เอกสาร คัดแยกเอกสาร เพื่อการ

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ จัดเก็บและค้นหา

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 4. จัดส่งหนังสือเอกสารให้แก่หน่วยงาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้อง

5. จัดทําค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน

6. จัดทําใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว งบเดือน

ใบสําคัญของแต่ละเดือน

7. จัดทําค่าโทรศัพท์ประจําเดือน

8. จัดทํางบเดือนเวลาทําการของฝ่ายส่งน้ํา

และบํารุงรักษาที่ 3

9. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก

รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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74 นางกาญจนา เกษร พนักงานพิมพ์ ส 4 8680 25,190 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ที่เป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศด้วยเครื่อง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ การพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ค่อนข้าง

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น ยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ ความ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง ชํานาญสูง หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ โดยต้องสามารถจัดรูปแบบ วรรคตอน

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ได้อย่างถูกต้องและปราณีต เช่น พิมพ์ตาม

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ คําบอก หรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทาง

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้ วิชาการ พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ 

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ แผนภูมิ เป็นต้น

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้2.จัดทําทะเบียนวันลาป่วย ลากิจ 

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ ลาพักผ่อน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

75 นายพยนต์ เมืองวัน พนักงานขับรถยนต์ ส 2 8683 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ชํานาญในการขับรถยนต์ บํารุงรักษาทําความ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ สะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ 

รถดังกล่าว น้อย ๆ ในการใช้รถดังกล่าว

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์และ

แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถ

3. ทําหน้าที่ขับรถยนต์ ให้เจ้าหน้าที่ประจํา

ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 ไปติดต่อราชการ

4. เช็คตรวจสภาพความพร้อมของรถ

ก่อนใช้งาน

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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76 นายสมศักดิ์ มณีคุ้ม ช่างไฟฟ้า ช 3 8686 30,220 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ความชํานาญสูงในงานช่างไฟฟ้า เช่น ติดตั้ง ต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ประกอบดัดแปลง ปรับ ซ่อมบํารุงรักษา ชํานาญสูงมาก ในงานช่างไฟฟ้า เช่น ติดตั้ง 

เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บํารุงรักษา 

รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่

เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

2. ซ่อมแซม-บํารุงรักษายานพาหนะ

3. ซ่อมแซม-บํารุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย

4. ซ่อมแซม-บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า,ประปา

5. ซ่อมแซม-บํารุงรักษาเครื่องจักรกล

เครื่องมือต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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77 นายเมธี ดีอ่อน ช่างฝีมือสนาม ช 3 8688 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เช่นงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ  ซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ดูแลควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

4. ซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคาร

ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา

5. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ และบ้านพัก

6. ดูแลเครื่องกว้านบานระบาย อัดจารบี 

เคาะสนิม

7. ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

78 นายพิสิฐ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 8689 22,230 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อุดมเศรษฐ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ชํานาญในการขับรถยนต์ บํารุงรักษาทําความ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ สะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ 

รถดังกล่าว น้อย ๆ ในการใช้รถดังกล่าว

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ทําหน้าที่ขับรถยนต์ รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ของ

โครงการ เพื่อติดต่อราชการ

3. บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ และ

แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถ

4. ตรวจเช็ครถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

79 นายจักร์กฤษณ์ ช่างเครื่องยนต์ ช 3 8690 22,230 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

แย้มศาสตร์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในงานซ่อม 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูงในงาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ความละเอียด ซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุง

แม่นยําและเทคนิคพอสมควร ช่วยคํานวณรายการ รักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ความ

จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ใน ละเอียด แม่นยําและเทคนิคพอสมควร ช่วย

การดําเนินการดังกล่าว ควบคุมการเดินเครื่องยนต์ คํานวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุ

ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดทําสถิติ และ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการดําเนินการดังกล่าว

ทําบันทึกประวัติการซ่อมและบํารุงรักษา ควบคุมการเดินเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดทําสถิติ และบันทึกประวัติ

การซ่อมและบํารุงรักษา

2. เก็บตัวอย่างน้ําส่งทําการทดสอบ

3. ประสานงานและร่วมมือกับชุมชนที่ใช้น้ํา

ชลประทาน

4. ตรวจวัดน้ําบริเวณคลองเปรมประชากร

จํานวน 11 จุด

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

80 นายชาญยุทธ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8691 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สุวรรณรัตน์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานสนับสนุน 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานด้าน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน  ท่อ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ระบายน้ํา การตรวจสอบคุณภาพดิน น้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา คอนกรีต การทดลองต่าง ๆ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 2. จัดทํารายงานสถานการณ์น้ําท่า น้ําฝน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน และติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ อุทกภัยแล้ง

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 3. จัดทํารายงานการเพาะปลูกพืชตามฤดูกาล

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทํารายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุรายงานผล

ตัวชี้วัดพิเศษ จัดทําสถิติผู้ใช้น้ําชลประทาน

ทํารายงานชลประทานพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ํา

4. เป็นคณะวิทยากรร่วมประชุมพบปะกลุ่ม

ผู้ใช้น้ํา, เป็นคณะเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการคลินิก

เกษตรกรเคลื่นที่, เป็นช่างผู้ควบคุมงานซ่อมแซม

และปรับปรุงงานก่อสร้างต่าง ๆ

5. จัดทําแผนบริหารจัดการน้ํา และแผนใช้จ่าย

งบประมาณในการสัมนาองค์การผู้ใช้น้ํา

6. ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ที่ทําการ บ้านพัก

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

81 นายอมร แก้วพลอย ช่างฝีมือสนาม ช 3 8692 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม เช่น

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม วิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงานสนับสนุนการ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ทดลองต่าง ๆ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ควบคุมการส่งน้ําในแปลงนา ควบคุมการ

ปฏิบัติงานของผู้รักษาอาคารชลประทาน 

พนักงานทั่วไป

4. ควบคุมการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร

ชลประทานและคลองส่งน้ํา

5. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธาและติดตั้ง

อุปกรณ์สาธารณูปโภค

6. ระวังชี้แนวเขต

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

82 นายฉลอง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8693 21,500 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ประไพภักดิ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ งานหล่อชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

3. ดูแลควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

4. ซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ

5. ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

83 นายสุทธิชัย  ช่างฝีมือสนาม ช 2 8695 19,720 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พรหมมา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ดูแลควบคุมปิด-เปิด ประตูระบายน้ําที่ 6,7

ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

4. ซ่อมแซมประตูระบายน้ํา อาคารชลประทาน

5. ดูแลทําความสะอาดประตูระบายน้ํา พร้อม

เครื่องกว้านบานระบาย

6. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา ควบคุมดูแล

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

84 นายสุพรต ช่างฝีมือสนาม ช 3 8696 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พันเกาะเริ่ง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เช่นงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

3. เปิด-ปิด ปตร.ปลายคลอง ควบคุม ดูแลการ

ส่งน้ํา ระบายน้ําให้เกษตรกรภายในพื้นที่เขต

รับผิดชอบการส่งน้ํา

4. ซ่อมแซม และบํารุงรักษาคลองส่งน้ํา 

ประตูระบายน้ํา

5. ดูแล ซ่อมแซม บานระบาย เคาะสนิม

6. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการและที่พัก

5. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่น ประปา

ไฟฟ้า

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

85 นายสุรศักดิ์ ภักดี ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8697 21,880 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ เครื่องจักรกลเครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ งานหล่อชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานใน

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา การช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

3. ซ่อมแซม บํารุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย

4. ซ่อมแซม บํารุงรักษายานพาหนะ

5. ซ่อมแซม บํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา

6. ซ่อมแซม บํารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

86 นายอนุชา ช่างไฟฟ้า ช 2 8698 21,500 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เอี่ยมวิโรจน์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้อง เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ความชํานาญในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ปรับบํารุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือ อย่างสูงมาก ในงานช่างไฟฟ้า เช่น ติดตั้ง ประกอบ

เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่ายจัดเก็บ ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บํารุงรักษา เครื่องจักร

รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า รวบรวมข้อมูล

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ และประวัติการซ่อม

งานในหน่วยงาน 2. ติดตั้งประกอบ ดัดแปลง บํารุงรักษาซ่อม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

3. เบิก-จ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของหน่วยงาน

4. ตรวจแผนงานและประมาณการ

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

87 นายสัมฤทธิ์ พนักงานชลประทาน บ 2 8699 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

บุญพิทักษ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก ในด้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา 

งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม 

งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์

สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงานวิศวกรรม 

งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจข้อมูล

เบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 

ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา

คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงานสนับสนุนการ

ทดลองต่าง ๆ

2. รวบรวมข้อมูลระดับน้ําประจําวัน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

88 นายจักรพงศ์  ช่างฝีมือสนาม ช 3 8700 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

จันทร์มงคล โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม เช่น

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม วิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงานสนับสนุนการ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ทดลองต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

3. เปิด - ปิด ปตร.ปากคลองและปลายคลอง

คลอง 2,3

4. เปิด - ปิด บานประตูคลองส่งน้ํา 8 ซ้าย

และ 9 ซ้าย

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

89 นายวิสาร พิมพิสาร ช่างฝีมือสนาม ช 3 8701 22,230 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม เช่น

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม วิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงานสนับสนุนการ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ทดลองต่าง ๆ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร

ชลประทาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

4. ซ่อมแซมที่ทําการ บ้านพักของเจ้าหน้าที่

5. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 

ประปา

6. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

7. ดูแลและส่งระดับน้ํา ปตร.ศาลาครุ และ

ปตร.แยก 1

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

90 นางโชติรส  ดวงแก้ว พนักงานธุรการ ส 3 8702 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อย

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบ

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ พิมพ์ และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และ

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ 2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ

3. จัดทําทะเบียนคุมวันลา ข้าราชการ

ลูกจ้างประจําพร้อมรายงานประจําเดือน

ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

4. รวบรวมข้อมูลการเพาะปลูกพืช

5. รวบรวมข้อมูลผู้บุกรุก

6. พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ

7. ลงทะเบียนใบสําคัญค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

91 นางพัชรี ประสูติกุล ช่างฝีมือสนาม ช 2 8703 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

4. ปฏิบัติงานซ่อมแซมประตูระบายน้ํา 

ท่อลอด อาคาร ท่อระบายน้ํา

5. ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ จัดเก็บ

ติดตาม ค้นหาหนังสือราชการ

6. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก

รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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92 นายสุพจน์ ด้วงนิล พนักงานชลประทาน บ 2 8704 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทานต่าง ๆ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา 2. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ บ้านพัก และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานโยธาทั่วไป

3. ปฏิบัติงานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร

ภาคสนาม

4. ทําหน้าที่ขับรถยนต์ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่

5. ตรวจเช็ครถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

93 นายแช่ม ครุธสนธิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8706 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม เช่น

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม วิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงานสนับสนุนการ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ทดลองต่างๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

3. เปิด - ปิด ปตร.ปากคลองและปลายคลอง

คลอง 4,5

4. เปิด - ปิด บานประตูคลองส่งน้ํา 6 ซ้าย

และ 7 ซ้าย

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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94 นางวิยะดา สาโรจน์ พนักงานธุรการ ส 2 8707 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญในการรับ ส่งลงทะเบียน 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหาหนังสือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ 

ง่าย ๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ 

ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ก่อนทํา ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อย

การพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบ

การบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูล รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจ

ซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนา ทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ 

หนังสือใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และ พิมพ์ และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และ

คัดสําเนาหนังสือเอกสารและปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลองจนดูแลรักษา

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 3. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ของฝ่ายจัดสรรน้ําพร้อมเสนอแฟ้ม

4. จัดเก็บ ค้นหา ติดตามเอกสารต่าง ๆ ของ

ฝ่ายจัดสรรน้ํา

5. จัดทําแจ้งเวลาทําการของฝ่ายจัดสรรน้ํา

6. จัดส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานที่เกียวข้อง

7. พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ของฝ่ายจัดสรรน้ํา

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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95 นางฉวีวรรณ ช่างฝีมือสนาม ช 2 8710 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เนื้ออ่อน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม เช่น

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงาน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ วิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนบัสนุน

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงานสนับสนุนการ

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ทดลองต่าง ๆ 

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคาร ท่อระบายน้ํา 

ประตูระบายน้ํา ถนน สะพาน และปฏิบัติงาน

โยธาทั่วไป

4. ซ่อมแซมที่ทําการและบ้านพัก

5. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

5. ทําความสะอาดบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ํา

และบํารุงรักษาที่ 2

6. รับโทรศัพท์-ส่งแฟกซ์

7. ค้นหาหนังสือราชการ จัดเก็บรักษาหนังสือ

ราชการ ติดตามเอกสารของฝ่ายส่งน้ําและบํารุง

รักษาที่ 2

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

96 นายสมส่วน  ศรีบํารุง พนักงานชลประทาน บ 2 8954 15,440 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ซ่อมแซมอาคารชลประทาน เป็นต้นไป

รังสิตเหนือ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา 2. ซ่อมแซมที่ทําการ บ้านพัก

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ เคื่องจักรภาคสนาม

4. เปิด - ปิด ประตูระบายน้ําคลอง 26

5. เปิด - ปิด ประตูระบายน้ําคลอง 1 และ

กลางคลอง

6. เปิด - ปิด ไซฟอน

7. ดูแลอาคารรุกล้ําและวัชพืชคลองระบายน้ําที่ 26

8. เปิด - ปิด ประตูระบายน้ําบางขันธ์

9. เปิด - ปิด ประตูระบายน้ําเอสเคป

10. เปิด - ปิด ประตูระบายน้ําพระอินทร์ราชา

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

97 นายมาโนชน์ ช่างสํารวจ ช 3 8715 34,110 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สงวนโสม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ 1. ปฏิบัติงานสํารวจ งานซ่อมแซมบํารุงรักษา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ชํานาญสูงในงานสํารวจ เช่น การสํารวจ และงานปรับปรุง

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภูมิประเทศ วัดระดับภูมิประเทศ 2. ปฏิบัติงานสํารวจภูมิประเทศ สํารวจ

การตรวจสอบข้อมูลจากการสํารวจ ค่าระดับต่าง ๆ หมุดหลักฐาน

แผนที่แบบต่าง ๆ เป็นต้นรวมทั้งให้ 3. จัดทําผังบริเวณ รูปตัด แนวเขตชลประทาน

คําแนะนําการปฏิบัติงานของช่างสํารวจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานสํารวจ

ในระดับรองลงมา 4. ปฏิบัติงานสํารวจ จัดทํารายละเอียด 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการขออนุญาตต่าง ๆ ในการ

ใช้พื้นที่ในเขตชลประทาน

5. ให้คําแนะนําการปฏิบัติงานของ

ช่างสํารวจในระดับรองลงมา

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

98 นายประภาส ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8716 31,880 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

มะเดื่อทอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายในการ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ 2. ควบคุมตรวจสอบดูแลซ่อมแซมสถานีสูบน้ํา

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องคราดขยะ ทุ่นตักผักตบชวา 

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องกว้านบานระบายของอาคารชลประทาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ดี

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. ควบคุมงานซ่อมยานพาหนะ บํารุงรักษา

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ให้อยู่ใน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สภาพพร้อมใช้งานได้ดี

4. ซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกล และระบบ

ไฟฟ้า-ประปา

5. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกและควบคุมการส่งน้ํา

ในแปลงนาที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุม

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

และซ่อมแซมคลองส่งน้ําพร้อมอาคารชลประทาน

ที่ได้รับมอบหมาย

6. ตรวจสอบการบุกรุกเขตทางน้ําชลประทาน

ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

และทําการบันทึกแจ้งความดําเนินคดีกรณีบุกรุก

เขตทางน้ําชลประทาน และสรุปรายงานผล

ให้โครงการ  ทราบและดําเนินการ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

99 นายภูวนาถ ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8717 21,880 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

บุญเปรม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม บํารุงรักษา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ เครื่องสูบน้ํา เครื่องเก็บขยะ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม 2. ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องกว้าน

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ บานระบาย

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 3. สํารวจ ออกแบบเบื้องต้น คลอง

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบายน้ําต่าง ๆ เพื่อทําการขุดลอกคลอง

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ 4. สํารวจทําระดับในส่วนของอาคาร

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน บ้านพัก แนวพนังกั้นน้ํา แนวเขื่อนแนวถนน

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา และงานที่ขออนุญาตต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม บํารุงรักษา

เครื่องจักรกลงานก่อสร้างภาคสนาม

6. เป็นผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อดูแล

ตรวจสอบส่วนประกอบด้านจักรกล

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

100 นายสมจิตร ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8718 24,850 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ขาวหอมกลิ่น โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง งานด้านฝีมือ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ โรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม เครื่องจักรกลเครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ งานหล่อชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ งานเชื่อมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ 2. ลงทะเบียนควบคุมการเบิก - จ่ายน้ํามัน

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน เชื้อเพลิงประจําวันและราคาเชื้อเพลิง

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 3. ควบคุมดูแลทําความสะอาดบริเวณ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คลังน้ํามันเชื้อเพลิง

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

101 นางสาวกนกลักษณ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8720 28,560 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พลดงนอก โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ลงทะเบียนรับ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และจัดส่งเอกสารทุกชนิด

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญการเบิกจ่ายเงิน

ปฏิบัติหน้าที่ที่โครงการชลประทาน ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปทุมธานี สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. จัดทําทะเบียนคุมค่าจ้าง ชป.307

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ปฏิบัติงานออกพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

102 นายสามารถ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8723 24,080 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ศิวะพฤกษ์พงศ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร ภาคสนามและ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งงานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุง และซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานที่อยู่ในฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. เปิด-ปิดดูแลรักษาคลองส่งน้ําอาคารชลประทาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. จดบันทึกค่าระดับน้ําทุก 3 ชั่วโมง เพื่อ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน รายงานโครงการ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. ตรวจสอบการบุกรุกเขตทางน้ําชลประทาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 6. สํารวจประกอบเรื่องการขออนุญาต

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ในที่ราชพัสดุ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ปฏิบัติหน้าที่โซนแมน รับผิดชอบพื้นที่

ชลประทานตั้งแต่คลอง 10 (ออก) ถึงคลอง

14 (ตก) และคลอง รังสิตช่วงคลอง 10 (ออก)

ถึงคลอง 14 (ตก)

8. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

9. ปฏิบัติงานประจําเรือกําจัดวัชพืชขนาดเล็ก

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

103 นายสามารถ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8724 25,250 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

กลิ่นพยอม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ประสานงานกับส่วนราชการ รับทราบ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง และสํารวจประกอบ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เรื่องขออนุญาตต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างฝีมือในระดับ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ รองลงมา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ปฏิบัติงานบํารุงรักษาช่วยวางโครงการ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. งานก่อสร้าง งานโยธา งานบํารุงรักษา

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์ สาธารณูปโภค 

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ งานสนับสนุนวิศวกรรม งานซ่อมแซมปรับปรุง

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา รวมทั้ง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย งานสนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

5. ปฏิบัติงานธุรการ รับ-ส่งหนังสือลงทะเบียน

แยกประเภทและจัดส่งหนังสือให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ

6. พบปะเกษตรกรเพื่อจัดส่งน้ําเพื่อการเกษตร

7. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

104 นายบุญส่ง ช่างฝีมือสนาม ช 3 8726 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สุขสุแดน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแล อุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานวิศวกรรมงานสํารวจภูมิประเทศ งาน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน สํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. สํารวจ ออกแบบเบื้องต้น คลองระบายน้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ต่าง ๆ เพื่อทําการขุดลอกคลอง

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 3. งานวางแนว จัดทําผังบริเวณ และสํารวจ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ทําระดับในส่วนของอาคารบ้านพัก แนวพนัง

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ กั้นน้ํา แนวเขื่อนแนวถนน และงานที่

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ขออนุญาตต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. เขียนแบบรูปตัด และแปลนในส่วนของ

คลองต่าง ๆ ที่ได้ทําการสํารวจ

5. พิมพ์แบบรูปตัดคลอง และแปลน หรือ

แบบงานก่อสร้างอาคารชลประทานต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่
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ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

105 นายบุญ ไชยมิตร ช่างฝีมือสนาม ช 3 8728 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแล อุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานวิศวกรรม  งานสํารวจภูมิประเทศ 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. สํารวจ ออกแบบเบื้องต้น คลองระบายน้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ต่าง ๆ เพื่อทําการขุดลอกคลอง

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 3. งานวางแนว จัดทําผังบริเวณ และสํารวจ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ทําระดับในส่วนของอาคารบ้านพัก แนวพนัง

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ กั้นน้ํา แนวเขื่อน แนวถนน และงานที่

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ขออนุญาตต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. เขียนแบบรูปตัด และแปลนในส่วนของ

คลองต่าง ๆ ที่ได้ทําการสํารวจ

5. พิมพ์แบบรูปตัดคลอง และแปลน หรือ

แบบงานก่อสร้างอาคารชลประทานต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา
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ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

106 นายนุชิต เข็มทอง ช่างฝีมือสนาม ช 3 8730 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแล อุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานวิศวกรรม  งานสํารวจภูมิประเทศ 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. สํารวจ ออกแบบเบื้องต้น คลองระบายน้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ต่าง ๆ  เพื่อทําการขุดลอกคลอง

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 3. งานวางแนว จัดทําผังบริเวณ และสํารวจ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ทําระดับในส่วนของอาคารบ้านพัก แนวพนัง

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ กั้นน้ํา แนวเขื่อน แนวถนน และงานที่

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ขออนุญาตต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. เขียนแบบรูปตัด และแปลนในส่วนของ

คลองต่าง ๆ ที่ได้ทําการสํารวจ

5. พิมพ์แบบรูปตัดคลอง และแปลน หรือ

แบบงานก่อสร้างอาคารชลประทานต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

107 นายเรวัตร  ช่างฝีมือสนาม ช 3 8737 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ทศเจริญ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแล อุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานวิศวกรรม  งานสํารวจภูมิประเทศ 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. สํารวจ ออกแบบเบื้องต้น คลองระบายน้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ต่าง ๆ  เพื่อทําการขุดลอกคลอง

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 3. งานวางแนว จัดทําผังบริเวณ และสํารวจ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ทําระดับในส่วนของอาคารบ้านพัก แนวพนัง

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ กั้นน้ํา แนวเขื่อน  แนวถนน และงานที่

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ขออนุญาตต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. เขียนแบบรูปตัด และแปลนในส่วนของ

คลองต่าง ๆ ที่ได้ทําการสํารวจ

5. พิมพ์แบบรูปตัดคลอง และแปลน หรือ

แบบงานก่อสร้างอาคารชลประทานต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบหมาย

6. ช่วยส่งน้ําในแปลงนาที่มีอยู่ในความ

รับผิดชอบช่วยปฏิบัติงานของผู้รักษาอาคาร

ชลประทาน ช่วยดูแลซ่อมแซมคลองส่งน้ํา

และอาคารชลประทานตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

108 นายเกิด มาวัลย์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8738 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแล อุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิศวกรรม 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจข้อมูล

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ เบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ถนน สะพาน  ท่อระบายน้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

109 นายขาว จันทร์ทวี ช่างฝีมือสนาม ช 3 8742 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของฝ่ายส่งน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และบํารุงรักษาที่ 4

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 3. ปฏิบัติงานสํารวจและรวบรวมรายละเอียด

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ เบื้องต้นของงานที่จะปฏิบัติ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 4. ช่วยส่งน้ําในแปลงนาที่อยู่ในความรับผิดชอบ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยปฏิบัติงานของผู้รักษาอาคารชลประทาน

ช่วยดูแลซ่อมแซมคลองส่งน้ํา และอาคาร

ชลประทานที่ได้รับมอบหมาย

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

110 นายภูวดล อุบลนิล ช่างก่อสร้าง ช 2 8743 22,980 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ 1. ช่วยควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซม และ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ชํานาญในการก่อสร้างเช่น ช่วยออกแบบ ปรับปรุงระบบชลประทาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา 2. ช่วยวางแผน และตรวจสอบงานก่อสร้าง

ช่วยวางโครงการก่อสร้าง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบชลประทาน

งานก่อสร้างต่างๆ เช่น ทางสะพาน 3. ช่วยควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างต่าง ๆ

ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์เขื่อน ตามที่ได้รับมอบหมาย

อาคารชลประทานอาคารการประปา 4. ปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบ และรวบรวม

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รายละเอียดเบื้องต้นของงานที่จะสนุบสนุน

และปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เกี่ยวกับ งานก่อสร้างต่าง ๆ

งานช่างก่อสร้าง 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

111 นางพิมพ์กมน  พนักงานพิมพ์ ส 4 8744 26,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โฆษิตบุณยรัตน์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการประจําฝ่ายวิศวกรรม เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการรับ-ส่งเอกสาร คัดแยกเอกสาร

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ เพื่อการจัดเก็บและค้นหา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. ลงรับ-ลงทะเบียนเอกสารก่อนนําเสนอ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

112 นางสาวนัยน์ภรณ์ พนักงานพิมพ์ ส 3 8746 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ประไพศิลป์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1.พิมพ์หนังสือต่างๆของฝ่ายจัดสรรน้ํา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจําฝ่ายจัดสรรน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ในการรับ-ส่งเอกสาร คัดแยกเอกสารเพื่อการ

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ จัดเก็บและค้นหา

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ 3. จัดทํารายงานแจ้งเวลาทําการของ

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ฝ่ายจัดสรรน้ําฯและลงทะเบียนการลา

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่าย/งานต่างๆ

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ในโครงการ

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

รองลงมา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

113 นางเรไล  ไชยโย พนักงานพิมพ์ ส 4 8747 25,970 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. จัดทําใบสําคัญ และใบขอเบิกค่าสาธา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รณูปโภค พร้อมจัดพิมพ์งบหน้าใบสําคัญ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ เพื่อส่งหน่วยเบิกจ่าย

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. ตรวจสอบและลงทะเบียนคุมค่าสาธารณู

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง ปโภค /ค่าแรงและค่าล่วงเวลาลูกจ้างชั่วคราว

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ 3. ดําเนินการจัดทําการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น ของลูกจ้างประจํา จัดทํา ชป.136 และ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง ชป. 136/1

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 4. ดําเนินการจัดทําการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น พนักงานราชการ จัดทําชป 137 และ 

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ ชป.137/1

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 5. รายงานการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้6. จัดพิมพ์รายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ 7. ตอบปัญหา และชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับ

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

114 นางสาวพัชรี พนักงานพิมพ์ ส 4 8748 26,460 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เชียงสง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. จัดทําใบสําคัญลงรับลงทะเบียนค่าแรง เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ 2. จัดทํา ขบ. เบิกเงินทุกประเภท

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 3. จัดทํารายการโอนเงินเข้าบัญชีรายบุคคล

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 4. จัดทําทะเบียนคุมเงินสด เงินคงเหลือ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ประจําวัน เงินฝากคลัง

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 5. จัดทําทะเบียนคุมจัดเก็บ และตรวจสอบ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง หนังสือค้ําประกันสัญญา 

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 6. ดําเนินการเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ 

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น กรมชลประทาน

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 7. พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 8. ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

115 นางพนอนิจ พนักงานพิมพ์ ส 3 8749 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

กิตติพูนสุข โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. จัดทําเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน 2. พิมพ์เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง งานตกลงราคา

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ 3. พิมพ์เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง งานสอบราคา

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 4. พิมพ์เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีพิเศษ

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ 5. พิมพ์เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ประกวดราคา

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 6. ควบคุมใบรายงานความต้องการพัสดุ

เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ

รองลงมา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

116 นางกฤตยา  พนักงานพิมพ์ ส 4 8750 26,460 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

และล้ําเลิศ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. จัดเตรียมเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบใบสําคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ 2. ลงประกาศสอบราคา ประกวดราคาใน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง และกรมชลประทาน

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 3. พิมพ์หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ งานพัสดุ

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

117 นางชญาณ์นันท์  พนักงานธุรการ ส 3 8751 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พบสันเที๊ยะ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ 

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ 

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา 2. จัดทําแจ้งเวลาทําการของข้าราชการและ

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ ลูกจ้างประจําของฝ่ายวิศวกรรม

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 3. จัดทําใบสมัครของลูกจ้างชั่วคราวพร้อม

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทําใบสําคัญ

4. จัดทําคําขออนุมัติทํางานล่วงเวลาพร้อมจัด

ทําใบสําคัญของข้าราชการและลูกจ้างประจํา

5. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ

และอุปกรณ์ต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

118 นางสาวภาวนา  พนักงานพิมพ์ ส 4 8752 25,190 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สะอาด โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. จัดทําใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว และจัดทํา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบขออนุมัติล่วงเวลาของลูกจ้างชั่วคราว

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ 2. จัดทําใบสําคัญค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายจัดสรรน้ํา

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่าย/งานต่าง ๆ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ในโครงการ

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 4. พิมพ์หนังสือต่าง ๆ ของฝ่ายจัดสรรน้ํา

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 5. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจําฝ่ายจัดสรรน้ํา

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ ในการรับ - ส่งเอกสารคัดแยกเอกสาร

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น เพื่อการจัดเก็บและค้นหา

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

119 นายมงคล วงษ์เนียม พนักงานธุรการ ส 3 8753 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจําฝ่ายส่งน้ํา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ และบํารุงรักษาที่ 4  ในการรับ-ส่งเอกสาร

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ คัดแยกเอกสารเพื่อการจัดเก็บและค้นหา

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ 2. ตรวจสอบบุกรุกเขตทางน้ําชลประทาน

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ในเขตพื้นที่  และทําการบันทึกแจ้งความ

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ดําเนินคดี กรณีบุกรุกเขตทางน้ําชลประทาน 

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ และสรุปรายงานผลให้โครงการทราบและดําเนินการ

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ 3. ประสานงานกับส่วนราชการ รับทราบ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้ง และสํารวจหาราย

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ละเอียดประกอบเรื่องขออนุญาตต่าง ๆ 

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา 4. จัดทําใบสําคัญ ค่าแรง ค่าล่วงเวลา 

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ แจ้งเวลาทําการประจําเดือน ของฝ่าย

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 5. ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานหา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลเบื้องต้นในงานซ่อมแซมปรับปรุง

ในเขตพื้นที่ และควบคุมงานซ่อมแซม

6. ช่วยส่งน้ําในแปลงนาที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานของผู้รักษาอาคารชลประทาน

ช่วยดูแลซ่อมแซมคลองส่งน้ําและอาคาร

ชลประทานตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ควบคุมสถานีสูบน้ํา  และบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

120 นางวิไล ทองชู พนักงานพิมพ์ ส 4 8754 24,730 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจําฝ่ายส่งน้ํา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และบํารุงรักษาที่ 4  ในการรับ-ส่งเอกสาร 

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ และข่าวสารของทางราชการ ทางโทรศัพท์ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ โทรสาร

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 2. พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ 3. ติดต่อประสานงานกับโครงการ

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น ในเรื่องต่าง ๆ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

121 นางพเยาว์ ดีเนตร พนักงานพิมพ์ ส 3 8755 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจําฝ่ายช่างกล เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ในการรับ-ส่งเอกสาร และข่าวสาร 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ของทางราชการทางโทรศัพท์ โทรสาร

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 2. จัดทํารายงานแจ้งเวลาทําการของ

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ราชการของฝ่ายช่างกล

เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 3. ติดต่อประสานงานกับทางโครงการ

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องต่าง ๆ 

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ 4. พิมพ์หนังสือต่าง ๆ ของฝ่ายช่างกล

รองลงมา 5. จัดทํารายงานต่าง ๆ ฝ่ายช่างกล 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

122 นางดารณี ธรรมวาโร พนักงานพิมพ์ ส 4 8756 24,730 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจําฝ่ายส่งน้ํา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และบํารุงรักษาที่ 5 ในการรับ-ส่งเอกสาร 

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ และข่าวสาร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. ลงทะเบียนคุมวันลาของข้าราชการ และ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง ลูกจ้างประจํา

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ 3. จัดทําใบสําคัญค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 4. จัดทําใบสําคัญค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ 

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 5

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

123 นางทัศพร พนักงานพิมพ์ ส 4 8757 24,730 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

จันทโสภณโน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. รับ-ส่งหนังสือราชการ ในระบบ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ 2. จัดทําเรื่องการระวังชี้แนวเขต

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 3. พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ของโครงการ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 4. จัดทําการขอและส่งคืน เครื่องราช

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ อิสริยาภรณ์

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

124 นางสาวรุ่งนภา พนักงานธุรการ ส 4/หน. 8758 25,970 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

แจ้งแสง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน 1. ควบคุมงานด้านธุรการในการรับ-ส่งหนังสือ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สํานักงานชลประทานที่ 11 ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลติดต่อ ของโครงการ

ประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการ 2. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบราชการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3. ลงทะเบียนคุมเลขอัตราลูกจ้างชั่วคราว

โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรประจําปี

หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับ 4. จัดทํารายงานการประชุม

งานธุรการและงานสารบรรณ 5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว

6. จัดทําคําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว และนําส่ง

สชป.11 และผู้เกี่ยวข้อง

7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานภายนอก

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

125 นางรุ่งนภา  พนักงานพิมพ์ ส 4 8759 25,970 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

บ้วนกียาพันธุ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ลงทะเบียนคุมสัญญาของโครงการ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. จัดพิมพ์สัญญา ซื้อ/จ้าง/เช่า

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ 3. จัดส่งสําเนาสัญญาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 4. จัดพิมพ์เรื่องตรวจสอบหลักประกันสัญญา

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 5. จัดทําใบสําคัญค่าล่วงเวลาหน่วยพัสดุ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ 6. จัดพิมพ์หนังสือคืนลักประกันสัญญา

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 7. ลงทะเบียนคุมสัญญา

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 8. ทําการตรวจรับพัสดุซื้อ,จ้าง,เช่า

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 9. จัดพิมพ์ตรวจรับ พด.36,40,38,41,39,42

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

126 นางสาวศศิญ์ธา พนักงานพิมพ์ ส 4 8760 26,460 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สถาวร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ดูแลระบบสินทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. จัดทํารายงานประจําปี

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ     2.1 รายงานบัญชีครุภัณฑ์ (เงินทุนหมุนเวียน)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่     2.2 รายงานบัญชีครุภัณฑ์ (เงินงบประมาณ)

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง     2.3 รายงานบัญชีครุภัณฑ์ (เงินกู้)

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ 3. จัดทําใบเบิกรับ-จ่าย ของวัสดุต่าง ๆ

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น ตามปีงบประมาณ (พด.45)

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 4. จัดทําทะเบียนคุมรับประจําวัน (พด.30)

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 5. จัดทําทะเบียนคุมจ่ายประจําวัน (พด.34)

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 6. จัดทํา สท.1-6

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 7. จัดทําใบจ่ายยืมพัสดุ ระหว่างสํานักและ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา หน่วยงานอื่น (พด.45)

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

127 นางชลธิชา แสงน้ํา พนักงานพิมพ์ ส 3 8761 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ ในการ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน รายงานแจ้งเวลาทําการของข้าราชการ และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ลูกจ้างประจําฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 2. ปฏิบัติงานด้านการเงิน ในการจัดทํา

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ ใบสําคัญค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ของลูกจ้างชั่วคราวและจัดทําใบสําคัญ

เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ ค่าล่วงเวลาข้าราชการ และลูกจ้างประจํา

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 3. ติดต่อประสานกับโครงการในเรื่องต่าง ๆ

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ 4. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน

รองลงมา ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ควบคุมพัสดุฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 

6. จัดทํารายงานต่าง ๆ ดังนี้

 6.1 รายงานตั๋วเรือ

 6.2 รายงานการระวังชี้เนวเขต

 6.3 ตารางเวรยาม

 6.4 รายงานขออนุญาตใช้พาหนะส่วนกลาง

 6.5 รายงานการเพาะปลูกประจําสัปดาห์

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

128 นายสมยศ วงศ์สุข พนักงานขับรถยนต์ ส 2 8762 25,250 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ขับรถยนต์เพื่อพาเจ้าหน้าที่ไปติดต่อ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ราชการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ 2. ดูแล และบํารุงรักษารถยนต์ที่ใช้

รถดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. แก้ไขระบบสาธารณูปโภค เล็ก ๆ น้อย ๆ

4. ทําความสะอาดยานพาหนะและซ่อมแซม

แก้ไขเบื้องต้น ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

129 นายกมล ปาระมี พนักงานขับรถยนต์ ส 2 8763 25,250 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ขับรถยนต์เพื่อนําพาเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ภารกิจต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ 2. ดูแล และบํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์

รถดังกล่าว 3. ตรวจเช็ครถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม

ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่  2

5. ปฏิบัติงานประจําเรือกําจัดวัชพืชขนาดเล็ก

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

130 นายสิทธิเดช เกตุร่วง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8765 33,000 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือโรงงาน ตรวจสอบ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ การใช้งาน ประเมินประสิทธิภาพและวางแผน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม การซ่อมยานพาหนะ เครื่องสูบน้ํา เครื่องกว้าน

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ บานระบาย งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้งาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ 2. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา ฝืมือโรงงาน เช่น งานซ่อมสร้างประดิษฐ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เครื่องจักกลเครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ

งานหล่อชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์งานกลึง

งานเชื่อมและบํารุงรักษา-เครื่องมือเครื่องจักร

และอุปกรณ์ต่าง ๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานใน

การช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

4. ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงยานพาหนะ เรือกําจัด

วัชพืช เรือตรวจการณ์

5. ขับรถยนต์ชลประทาน เพื่อนําพาเจ้าหน้าที่

ไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ตั้งแต่ หมายเหตุ

131 นายชาตรี โพธิ์พึ่ง นายท้ายเรือ ส 3 8768 28,030 1. ถือท้ายเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดเกินกว่า ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา 30 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์ 1. ถือท้ายเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดเกินกว่า เป็นต้นไป

รังสิตใต้ 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับ 30 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์

สํานักงานชลประทานที่ 11 ระบบการถือท้าย รักษาความสะอาดตัวเรือ 2. ตรวจสอบการบุกรุกเขตชลประทาน

ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ และสรุปรายงานผลให้โครงการทราบ 

ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรือ และดําเนินการ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ตรวจสอบสภาพน้ํา พื้นที่น้ําท่วม น้ําแล้ง

4. สํารวจหารายละเอียดประกอบเรื่อง

ขออนุญาต

5. สํารวจงานเกษตรพร้อมรายงานผล

ส่งให้โครงการ

6. จัดตั้งกลุ่มเกษตร องค์กรผู้ใช้น้ํา

7. ควบคุมพัสดุของฝ่ายส่งน้ําและ

บํารุงรักษาที่  4

8. ควบคุมการส่งน้ําในแปลงนาที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของ

ผู้รักษาอาคารชลประทาน พนักงานรักษาคลอง 

พนักงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม

คลองส่งน้ํา และอาคารชลประทานที่ได้รับ

มอบหมาย

9. ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานซ่อมแซม งานก่อสร้าง

ในพื้นที่รับผิดชอบ

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ดับ

ที่
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ตั้งแต่ หมายเหตุ

132 นายขจง นิ่มเรือง นายท้ายเรือ ส 3 8769 22,230 1. ถือท้ายเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดเกินกว่า ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา 30 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์ 1. เป็นผู้ช่วยช่างซ่อม ติดตั้ง ตรวจสอบ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับ ควบคุมการใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ระบบการถือท้าย รักษาความสะอาดตัวเรือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 2. ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บํารุงรักษาทํา

ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรือ ความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถ

3. ซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารภายใน

ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 5

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

    4.1 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ

         ความชํานาญในการเปิด-ปิด ดูแลรักษา

         อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ

        อ่างเก็บน้ํา ปตน.สมบูณณ์

   4.2 จดบันทึกค่าระดับน้ําทุก 3 ชั่วโมง

         เพื่อรายงานโครงการทราบ

   4.3 ปฏิบัติงานสํารวจวัชพืชและสํารวจ

        การเพาะปลูกข้าวคลองหกวาสายล่าง
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ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง
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ค่าจ้าง
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ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

133 นายรัตนรักษ์ ปลั่งดี พนักงานวัดระดับน้ํา บ 2 8770 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการวัดปริมาณน้ําท่าน้ําฝน 1. เปิด-ปิดดูแลรักษาคลองส่งน้ําอาคารชลประทาน เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตาม 2. ดูแล และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน

สํานักงานชลประทานที่ 11 สถานีสํารวจอุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม ของทางราชการบริเวณที่ทําการและ

ที่ทางราชการได้กําหนดไว้ บ้านพัก  ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่  4

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จดบันทึกค่าระดับน้ําทุก 3 ชั่วโมง

เพื่อรายงานโครงการทราบ

4. ควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

งานวิศวกรรม งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 

สะพาน  ท่อระบายน้ํา

5. สํารวจออกแบบเบื้องต้นคลองระบายน้ํา

ต่าง ๆ เพื่อทําการขุดลอกคลอง

6. งานวางแนวจัดทําผังบริเวณ และสํารวจ

ทําระดับในส่วนของอาคารบ้านพัก แนวพนัง

กั้นน้ํา  แนวเขื่อน แนวถนน และงานที่ขอ

อนุญาตต่าง ๆ

7. ช่วยในการส่งน้ําในแปลงนาที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติงานของผู้รักษาอาคาร

ชลประทาน ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม

คลองส่งน้ํา และอาคารชลประทานตามที่

ได้รับมอบหมาย

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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134 นายสารัน พันเลิศ ช่างก่อสร้าง ช 3 8771 22,230 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ 1. ช่วยควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซม และ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ สูงเกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ ปรับปรุงระบบชลประทาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวาง 2. ช่วยวางแผน และตรวจสอบงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ให้คําปรึกษาแนะนําหรือ ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบชลประทาน

ตรวจสอบทางด้านงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทาง 3. ช่วยควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างต่าง ๆ

สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา 4. ปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบ และรวบรวม

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รายละเอียดเบื้องต้นของงานที่จะสนุบสนุน

เป็นต้น งานก่อสร้างต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับการงาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างก่อสร้าง เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง

สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทาง

อุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา 

คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณสามัญ 

ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้

และอุปกรณ์ในการสํารวจ และทดลองทุกชนิด

ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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135 นายวิรัตน์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 8772 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

รอดไพรสน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. รายงานระดับน้ํา ปริมาณน้ําฝน อัตราการ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ไหลของอาคารชลประทานของฝ่ายส่งน้ําและ

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ บํารุงรักษาที่ 1 ให้โครงการทราบ และบันทึก

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เป็นฐานข้อมูลดิจิตอล

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 2. เปิด-ปิด ประตูน้ํา สถานีสูบน้ําจุฬาลงกรณ์

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ 1,2,3,พร้อมตรวจสอบสภาพความพร้อม

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ของอาคาร ซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 3. ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องคราดขยะ

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน เครื่องกว้านบานระบาย ทุ่นดักขยะของ

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ สถานีสูบน้ําจุฬาลงกรณ์

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน สถานีสูบน้ําเก่า-ใหม่ และสถานีปากคลองรังสิต

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สูบน้ํา และจัดทําบันทึกแจ้งเวลาทําการของ

เจ้าหน้าที่สูบน้ํา

5. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารประตูน้ํา

อาคารประตูระบายน้ําอาคารบ้านพัก ที่ทําการ

ฝ่ายและโรงเก็บวัสดุระบบไฟฟ้า-ประปา ให้มี

สภาพดี พร้อมใช้งาน

6. ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

136 นายนพรัตน์ ช่างเครื่องยนต์ ช 3 8773 21,880 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เกตุบุตร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในงานซ่อม 1. ตรวจเช็คยานพาหนะและเครื่องจักร พร้อม เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ความละเอียด 2. ซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ  และ

แม่นยําและเทคนิคพอสมควร ช่วยคํานวณรายการ เครื่องจักรกลต่าง ๆ

จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ใน 3. ดูแลระบบเครื่องยนต์ และสภาพอะไหล่

การดําเนินการดังกล่าว ควบคุมการเดินเครื่องยนต์ รถยนต์พร้อมใช้งานเบื้องต้น

ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดทําสถิติ และ 4. จัดเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้

ทําบันทึกประวัติการซ่อมและบํารุงรักษา ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และอะไหล่ที่ใช้ให้เป็นระเบียบ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ทดสอบการทํางานของเครื่องยนต์ เครื่อง

จักรกลที่ทําการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย

6. ปฎิบัติงานขับรถยนต์และเครื่องจักรกลหนัก

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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137 นายสมบัติ ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8774 21,500 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ขาวหอมกลิ่น โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ตรวจสอบ และรายงานเพื่อดําเนินการ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ ซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ ระบบเครื่องกว้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม บานระบายของอาคารประตูระบายน้ํา

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ ในเขตโครงการ

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 2. ตรวจสอบและรายงานเพื่อดําเนินการ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา ท่อสูบน้ํา 

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ ท่อส่งน้ํา และระบบคราดขยะอัตโนมัติ

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของสถานีสูบน้ํา ในเขตโครงการ

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่
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138 นายสุรพันธ์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 8777 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

            แจ้งไสว โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. เปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง อาคารชลประทาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ดูแล และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ของทางราชการ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. จดบันทึกค่าระดับน้ําทุก 3 ชั่วโมง เพื่อรายงาน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ โครงการ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 4.ปฏิบัติงานโยธาทั่วไป และดูแลรักษาความสะอาด

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน บริเวณฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่  2

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน 5. ปฏิบัติงานสํารวจ และรวบรวมรายละเอียด

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน เบื้องต้นของงานที่จะปฏิบัติ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน งานสนับสนุน  งานวิศวกรรม

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 6.ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามประเมิณผล

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

7. ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน

สะพาน ท่อระบายน้ํา ในเขตฝ่ายส่งน้ําและ

บํารุงรักษาที่ 2

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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139 นายบุญชู ช่างฝีมือสนาม ช 2 8778 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สร้อยทรัพย์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ควบคุมดูแล อุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ งานวิศวกรรม  งานสํารวจภูมิประเทศ 

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน  ท่อระบายน้ํา

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ 2. สํารวจ ออกแบบเบื้องต้น คลองระบายน้ํา

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ต่าง ๆ เพื่อทําการขุดลอกคลอง

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 3. งานวางแนว จัดทําผังบริเวณ และสํารวจ

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน ทําระดับในส่วนของอาคารบ้านพัก แนวพนัง

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน กั้นน้ํา แนวเขื่อน แนวถนน และงานที่

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ขออนุญาตต่าง ๆ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 4. เขียนแบบรูปตัด และแปลนในส่วนของ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คลองต่างๆ ที่ได้ทําการสํารวจ

5. พิมพ์แบบรูปตัดคลอง และแปลน หรือ

แบบงานก่อสร้างอาคารชลประทานต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบหมาย

6. ช่วยส่งน้ําในแปลงนาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ

ช่วยปฏิบัติงานของผู้รักษาอาคารชลประทาน

ช่วยดูแลซ่อมแซมคลองส่งน้ําและอาคาร

ชลประทานตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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140 นายณรงค์ศักดิ์ ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8780 21,500 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อินตรา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมยานพาหนะ และบํารุง เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ 2. ซ่อมแซมรถยนต์ และเครื่องจักรกลต่าง ๆ

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ และระบบไฟฟ้า - ประปา

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 3. ปฏิบัติงานขับรถยนต์ และบํารุงรักษา

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถดังกล่าว

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 4. ซ่อมแซมทุ่นดักขยะและผักตบชวา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

5. ตรวจสอบซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย

อาคารชลประทานต่าง ๆ

6. ควบคุมการส่งน้ําในแปลงนาที่มีอยู่ใน

ความรับผิดชอบ และควบคุมการปฏิบัติงาน

และซ่อมแซมคลองส่งน้ํา และอาคารชลประทาน

ที่ได้รับมอบหมาย

7. จัดทํารายงานเกี่ยวกับยานพาหนะ รถยนต์

เรือยนต์ จักรยายยนต์ ต่างๆ

8. ควบคุมการใช้น้ํามัน สําหรับเครื่องจักรและ

เครื่องยนต์

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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141 นายนรินทร์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 8781 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ศรีมาส โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. เปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง อาคารชลประทาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ดูแล และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ของทางราชการ บริเวรที่ทําการ และบ้านพัก

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ 3. จดบันทึกค่าระดับน้ําทุก 3 ชั่วโมง เพื่อ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น รายงานโครงการ

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 4. รายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน ชลประทานเมื่อสิ้นสุดฤดูการส่งน้ํา

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 5. ควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ งานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพานท่อระบายน้ํา

6. ปฏิบัติงานก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร

ชลประทาน

7. พบปะผู้นํากลุ่มผู้ใช้น้ํา เพื่อนัดหมาย

ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา และประชาสัมพันธ์

สถานการณ์น้ํา

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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142 นายภิรมย์ แจ้งไสว ช่างฝีมือสนาม ช 2 8782 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. งานก่อสร้าง งานโยธา งานบํารุงรักษา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์ สาธารณูปโภค 

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานด้านซ่อมแซม

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน  ท่อระบายน้ํา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค รวมทั้งงานสนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ 2. ปฏิบัติงานงานด้านซ่อมแซมปรับปรุง

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ในเขต

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน 3. เปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน อาคารชลประทาน

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. ดูแล และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ของทางราชการ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. จดบันทึกค่าระดับน้ําทุก 3 ชั่วโมง 

เพื่อรายงานโครงการ

6. ปฏิบัติหน้าที่โซนแมน รับผิดชอบพื้นที่

ชลประทานตั้งแต่คลอง 7 (ออก) ถึงคลอง 10 

คลองหกวาสายล่าง(ฝั่งเหนือ) ช่วงคลอง 7 - 10

และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 7 - 10

7.ปฏิบัติงานประจําเรือกําจัดวัชพืชขนาดเล็ก

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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143 นายศักดิ์ดา นิ่มเรือง พนักงานชลประทาน บ 2 8783 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ - บัดนี้ พักราชการ

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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144 นายอนันต์ วงษ์เนียม ช่างฝีมือโรงงาน ช 2 8784 21,880 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ค่อนข้างยากซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงานค่อนข้างยาก เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ความชํานาญงานค่อนข้างสูงเกี่ยวกับ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญงาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานด้านฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อมสร้าง ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับงานด้านฝีมือโรงงาน 

ประดิษฐ์เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เช่น งานซ่อมสร้างประดิษฐ์เครื่องจักรกล 

งานซ่อมยานพาหนะ งานหล่อชิ้นส่วน เครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ งานหล่อ

อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม 

และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และ

และอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. กอ่สร้าง งานโยธา งานบํารุงรักษาซ่อมแซม

ติดตั้งอุปกรณ์ สาธารณูปโภค งานสนับสนุน

วิศวกรรม งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

3.ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวงานในการช่วยดูแล

ควบคุมการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

4. ดูแลอาคารสถานที่ สถานีวัดน้ํา และ

อุปกรณ์ภายในสถานี

5. ตรวจสอบวัดระดับน้ํา บันทึกค่าระดับน้ํา

และรายงานผลตามเวลาที่กําหนด

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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145 นายวิชัย รุ่งเช้า ช่างก่อสร้าง ช 2 8786 21,500 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ชํานาญในการก่อสร้างเช่น ช่วยออกแบบ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ชํานาญในการก่อสร้างเช่น ช่วยออกแบบ 

ช่วยวางโครงการก่อสร้าง ตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา

งานก่อสร้างต่างๆ เช่น ทางสะพาน ช่วยวางโครงการก่อสร้าง  เป็นต้น

ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์เขื่อน 2. ช่วยควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซม และ

อาคารชลประทานอาคารการประปา ปรับปรุงระบบชลประทาน

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 3. ช่วยวางแผน และตรวจสอบงานก่อสร้าง

และปฏิบัติงานสํารวจต่างๆ เกี่ยวกับ ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบชลประทาน

งานช่างก่อสร้าง 4. ช่วยควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบ และรวบรวม

รายละเอียดเบื้องต้นของงานที่จะสนับสนุน

งานก่อสร้างต่าง ๆ

6.เปิด - ปิดดูแลรักษาคลองส่งน้ําอาคารชลประทาน

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

146 นายวิโรจน์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 8787 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

นามประสิทธิ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญงานค่อนข้างมากในด้านช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม คลอง 18 และ ปตร.ปากคลอง 18 

ติดตั้งอุปกรณ์ สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงาน ปตร.กึ่งถาวรคลองอ้อม และปตร กึ่งถาวรบึงมะกอก

วิศวกรรม งานสํารวจภูมิภาคประเทศ งานสํารวจ คลอง 18 และ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ 

ข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร 2. จดบันทึกค่าระดับน้ําทุก 3 ชั่วโมง 

ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุนการตรวจ เพื่อรายงานโครงการ

สอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานบํารุง

รวมทั้งงานสนับสนุนการทดลองต่าง ๆ รักษา ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์ สาธารณูปโภค

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย งานสนับสนุน งานวิศวกรรม งานซ่อมแซม

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

รวมทั้งงานสนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

4. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  5.1 ปฏิบัติงานสํารวจวัชพืช และสํารวจ

       การเพาะปลูกข้าวคลอง 18



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

147 นายประเสริฐ ช่างฝีมือสนาม ช 2 8788 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เชยมาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ คลอง 17 และ ปตร.กลางคลอง 17 

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ปตร.ปลายคลอง 17 และ ปตร บึงไผ่ดํา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค คลอง 18 และ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ 

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ 3. ช่วยควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซม และ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ปรับปรุงระบบชลประทาน

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 4. ช่วยวางแผน และตรวจสอบงานก่อสร้าง

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 5. ช่วยควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างต่าง ๆ

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 6. ปฏิบัติงานสํารวจตรวจสอบ และรวบรวม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดเบื้องต้นของงานที่จะสนับสนุน

งานก่อสร้างต่าง ๆ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  7.1 ปฏิบัติงานสํารวจวัชพืช และสํารวจ

       การเพาะปลูกข้าวคลอง 18



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

148 นายศุภมิตร์ ศรีชํานิ พนักงานชลประทาน บ 2 8789 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คลองซอยที่  15  สายล่างและปตร กึ่งถาวร

ปากคลอง 15 และปตร ปลายคลอง 16

2. ดูแล และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน

ของทางราชการ บริเวณที่ทําการ และบ้านพัก 

ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 5

3. จดบันทึกค่าระดับน้ําท่า น้ําฝนทุก 3 ชั่วโมง

และจัดเก็บบันทึกตัวเลข ตามสถานีสํารวจ

อุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการ

กําหนดไว้

4. ปฏิบัติงานโยธาทั่วไป และดูแลรักษาความ

สะอาดบริเวณฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 5

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

149 นายสมเกียรติ กันภัย ช่างก่อสร้าง ช 3 8791 21,880 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง เป็นต้นไป

รังสิตใต้ สูงเกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับงานช่าง

สํานักงานชลประทานที่ 11 ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวาง ก่อสร้าง เช่นช่วยออกแบบ ช่วยวางโครงการ

โครงการก่อสร้าง ให้คําปรึกษาแนะนําหรือ ก่อสร้าง เป็นต้น

ตรวจสอบทางด้านงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทาง 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนนสะพาน 

สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ ท่อระบายน้ํา ในเขตฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 

เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา 3. ประสานกับส่วนราชการ รับทราบปัญหา น้ําท่วม

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ น้ําแล้ง และสํารวจประกอบเรื่องขออนุญาตต่าง ๆ

เป็นต้น 4. พบปะเกษตรกรเพื่อจัดส่งน้ําเพื่อการเกษตร

2. ปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับการงาน 5. ปฏิบัติหน้าที่โซนแมน รับผิดชอบพื้นที่

ช่างก่อสร้าง เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง ชลประทาน ตั้งแต่คลอง 7 (ออก) ถึงคลอง 10,

สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ คลองหกวาสายล่าง (ฝั่งเหนือ) ช่วงคลอง 7 - 10

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทาง และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงคลอง 7 - 14

อุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณสามัญ 

ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้

และอุปกรณ์ในการสํารวจ และทดลองทุกชนิด

ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

150 นายเด่นชัย บุญมา พนักงานวัดระดับน้ํา บ 2 8792 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการวัดปริมาณน้ําท่าน้ําฝน 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตาม ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 สถานีสํารวจอุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม คลองวอยที่ 16 ปตรปากคลอง 16 สายล่าง

ที่ทางราชการได้กําหนดไว้ 2. ดูแล และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ของทางราชการ บริเวณที่ทําการ และบ้านพัก

ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 5

3. จดบันทึกค่าระดับน้ําทุก 3 ชั่วโมง 

เพื่อรายงานโครงการ

4. ปฏิบัติงานสํารวจวัชพืช  และการเพาะปลูกข้าว

คลอง 16 

5. ดูแลงานซ่อมแซมคลองส่งน้ํา และอาคาร

ชลประทาน

6. งานก่อสร้าง  งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม

ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุน

งานวิศวกรรม งานด้านซ่อมแซม ปรับปรุง

อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา รวมทั้ง

งานสนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

151 นายบุญส่ง มณีโชติ ช่างฝีมือสนาม ช 2 8793 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ดูแล และรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ของทางราชการ บริเวณที่ทําการ และบ้านพัก

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 5

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 3. จดบันทึกค่าระดับน้ําทุก 3 ชั่วโมง 

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน เพื่อรายงานโครงการ

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน 4. ปฏิบัติงานสํารวจ และรวบรวมรายละเอียด

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน เบื้องต้นของงานที่จะปฏิบัติ เครื่องมือเครื่องใช้

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ต่าง ๆ งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ข้อมูลเบื้องต้น

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ช่วยส่งน้ําในแปลงนาที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ 10,000 ไร่  ดูแลงานซ่อมแซม

คลองส่งน้ํา และอาคารชลประทาน

6. งานก่อสร้าง  งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม 

ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุน

งานวิศวกรรม งานด้านซ่อมแซมปรับปรุง

อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา รวมทั้ง

งานสนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

152 นายพนาม ไผ่งาม พนักงานวัดระดับน้ํา บ 2 8794 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการวัดปริมาณน้ําท่าน้ําฝน 1. เปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ความเร็ว และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตาม อาคารชลประทาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 สถานีสํารวจอุทกวิทยาต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม 2. เฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบ

ที่ทางราชการได้กําหนดไว้ ทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในบริเวณหัวงานโครงการ

3. ทําความสะอาดป้อมยามรักษาการณ์ 

และรอบบริเวณป้อมยามรักษาการณ์

4. ตรวจสอบวัดระดับน้ํา บันทึกค่าระดับน้ํา

และรายงานผลตามเวลาที่กําหนด

5. ดูแลอาคารสถานที่สถานีวัดน้ํา

และอุปกรณ์ภายในสถานี

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

153 นายพชร  อยู่ดี พนักงานชลประทาน บ 2 8795 19,410 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา และความชํานาญงานค่อนข้างมากในด้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา

ปฏิบัติหน้าที่ที่ งานควบคุม ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาค

ส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา สนาม งานบํารุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์สาธารณูปโภค งานสนับสนุนงาน

วิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจ

ข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซมปรับปรุง

อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา งาน

สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ซ่อมแซมอาคารบ้านพักชลประทาน

ที่ทําการโครงการ

3. ดูแลทําความสะอาดบริเวณที่ทําการ

ของโครงการ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

154 นางดิศนีย์ ขําพิศ พนักงานพัสดุ ส 3 8798 25,250 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจําฝ่ายจัดสรรน้ํา เป็นต้นไป

รังสิตใต้ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา และปรับปรุงระบบชลประทาน ในการรับ-ส่ง

สํานักงานชลประทานที่ 11 จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่อง เอกสาร คัดแยกเอกสารเพื่อการจัดเก็บและค้นหา

การจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่าง 2. ลงทะเบียนคุมวันลาของข้าราชการ และ

หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษา ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

รองลงมา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

155 นางสอย ซิระเซ็น พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 8800 22,980 1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ตลอดจนควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและ 1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร เป็นต้นไป

รังสิตใต้ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่อง ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ดังกล่าว เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ เครื่อง Copy Print 

ราชการทั่วไป ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน 2. ดูแลรักษาเครื่องใช้ดังกล่าวให้อยู่

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

3. เปิด-ปิด อาคารที่ทําการหน่วยสํารวจ

4. ทําความสะอาดอาคารที่ทําการ

หน่วยสํารวจบริเวณโดยรอบอาคารที่ทําการ 

5. นําส่งเอกสารให้หน่วยงานภายในโครงการ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

156 นางเบ็ญจรัตน์ พนักงานรับโทรศัพท์ บ 2 8803 23,710 1. ปฏิบัติงานในการต่อสายประจําตู้กลาง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เกตุร่วง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา โทรศัพท์หรือตู้สาขาภายในสถานที่ราชการ 1. ปฏิบัติงานในการต่อสายประจําตู้กลาง เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจน โทรศัพท์

สํานักงานชลประทานที่ 11 ดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ 2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ และ

ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน เครื่องโทรสาร

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. รับ-ส่งข่าวและระดับน้ําประจําวันโดยการ

ใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบต่าง ๆ เช่น

โทรศัพท์ โทรสาร และ อินเตอร์เนต

4. รวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลต่าง ๆ

เกี่ยวกับการสื่อสาร ตรวจสอบคัดเลือก 

และเฝ้าฟังการใช้คลื่นความถี่วิทยุ 

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

    5.1 จัดพิมพ์ พด.01



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

157 นางสาวสมปอง พนักงานธุรการ ส 3 8804 24,450 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โนรินทร์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ปฏิบัติงานธุรการของฝ่ายช่างกล เป็นต้นไป

รังสิตใต้ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ 2. จัดทําใบสําคัญค่าแรง ค่าล่วงเวลา

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ 3. รวบรวมจัดทําใบลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ พร้อมทั้งแจ้งเวลาทําการ ปฏิบัติราชการของ

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ 4. จัดทําเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ การศึกษา และค่ารักษาพยาบาล

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

158 นายมานะ สงวนโสม พนักงานขับรถยนต์ ส 2 8805 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ในการขับรถยนต์ บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ 1. ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถดังกล่าว ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว

2. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ให้เจ้าหน้าที่

ไปติดต่อราชการต่าง ๆ

3. บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์

และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ

ในการใช้รถยนต์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

159 นายสมยศ พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 8807 21,010 1. ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ตุ้มสุวรรณ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ 1. เฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ และความ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน เรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ขับรถยนต์ชลประทาน เพื่อนําพา

เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ

3. บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ 

และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการ

ใช้รถยนต์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

160 นายศักดา ชาหอม พนักงานทั่วไป บ 2 8810 21,010 1. ปฏิบัติงานใช้แรงงาน ในการยก แบก ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 1. ขับรถยนต์นําพาเจ้าหน้าที่ไปติดต่อ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน ราชการต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ และ

แก้ไขข้อขัดขัองเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์

3. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณตัวอาคาร

และสถานีสูบน้ํา ตัดหญ้า และทําความสะอาด

แผ่นระดับน้ํา

4. กําจัดวัชพืชด้านหน้าอาคารชลประทาน

5. ควบคุมการส่งน้ําในแปลงนาที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติงานของผู้รักษาอาคาร

ชลประทาน ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซม

คลองส่งน้ํา และอาคารชลประทานตามที่

ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานสํารวจ และรวบรวมรายละเอียด

เบื้องต้นของงานที่ปฏิบัติ เครื่องมือเครื่องใช้

ต่าง ๆ งานสนับสนุนงานวิศวกรรม

7. ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร  ถนน สะพาน

ท่อระบายน้ํา

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

161 นายนรินทร์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 8811 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ห้าวเจริญ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง และความชํานาญงานในด้านช่างฝีมือสนาม

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 2. สํารวจ ออกแบบเบื้องต้น คลองระบายน้ํา

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ ต่าง ๆ เพื่อทําการขุดลอกคลอง

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 3. งานวางแนว จัดทําผังบริเวณ และสํารวจ

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน ทําระดับในส่วนของอาคารบ้านพัก แนวพนัง

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน กั้นน้ํา แนวเขื่อนแนวถนน และงานที่

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน ขออนุญาตต่าง ๆ

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. เขียนแบบรูปตัด และแปลนในส่วนของ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ คลองต่าง ๆ ที่ได้ทําการสํารวจ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. พิมพ์แบบรูปตัดคลอง และแปลน หรือ

แบบงานก่อสร้างอาคารชลประทานต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานใช้แรงงาน ในการยก แบก 

เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

162 นางพิมใจ สายทอง พนักงานทั่วไป บ 2 8812 21,010 1. ปฏิบัติงานใช้แรงงาน ในการยก แบก ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 1. ปฏิบัติงานเปิด-ปิดที่ทําการ และ เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน ทําความสะอาด ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 5

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานในการต่อสายประจําตู้กลาง

โทรศัพท์ หรือตู้สาขาภายในสถานที่ราชการ 

ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจนดูแล

บํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์

3. รับ-ส่งข่าว โดยการใช้เครื่องมือสื่อสาร

ในระบบต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และ

เครื่องรับส่งวิทยุ

4. ปฏิบัติงานโยธาทั่วไป ของฝ่ายส่งน้ําและ

บํารุงรักษาที่ 5

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

163 นางสุนทร นุชสวาท พนักงานทั่วไป บ 2 8813 21,010 1. ปฏิบัติงานใช้แรงงาน ในการยก แบก ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 1. ปฏิบัติงานเปิด-ปิด และทําความสะอาด เป็นต้นไป

รังสิตใต้ ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน ที่ทําการฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 5

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานในการต่อสายประจําตู้กลาง

โทรศัพท์หรือตู้สาขาภายในสถานที่ราชการ 

ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจน

ดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์

3. รับ-ส่งข่าว โดยการใช้เครื่องมือสื่อสาร

ในระบบต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และ

เครื่องรับส่งวิทยุ

4. ปฏิบัติงานโยธาทั่วไป ของฝ่ายส่งน้ําและ

บํารุงรักษาที่ 5

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

164 นางสมจิตต์ บุญชี พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 8816 40,960 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในด้านการเงินและบัญชี  โดย 1. ตรวจสอบใบสําคัญค่าจ้างชั่วคราว เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง พร้อมจัดทําใบ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น จัดทําฎีกา เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน รับ-จ่ายเงิน ขอเบิกส่งหน่วยเบิกจ่าย และลงทะเบียนรายบุคคล

ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญ การเบิกจ่าย 2. จัดทําและตรวจสอบใบสําคัญค่ารักษา

เงินที่ไม่มีปัญหามากนัก หรือมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ พยาบาลและเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

อยู่แล้ว ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน ส่ง สชป.11 และลงทะเบียนรายบุคคล

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 3. ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ได้รับอนุมัติเป็นค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา 

ค่าเบี้ยเลี้ยง และลงระบบ BIS

4. จัดทําสัญญาการยืมเงิน พร้อมทั้งจัดทํา

รายละเอียดนําส่งใบเสร็จเพื่อชดใช้เงินยืม

และลงระบบ BIS

5. จัดทํารายงานงบการเงินสวัสดิการ

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร 

และควบคุมการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ

6. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ

งานในหน้าที่ และให้คําปรึกษาแนะนําใน

การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

165 นายอดิศักดิ์ ช่างสํารวจ ช 4/หน 8818 33,000 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน แนะนํา ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ปักโพธิ์กัง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ตรวจสอบและบังคับบัญชาการปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติงานสํารวจ งานซ่อมแซมบํารุง เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ของช่างสํารวจทุกระดับให้ปฏิบัติงาน รักษาและงานปรับปรุง

สํานักงานชลประทานที่ 11 ไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 2. ปฏิบัติงานสํารวจภูมิประเทศ

ปฏิติหน้าที่ที่โครงการชลประทานชัยภูมิ 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สํารวจค่าระดับต่าง ๆ หมุดหลักฐาน

สํานักงานชลประทานที่ 6 3. ปฏิบัติงานสํารวจ จัดทํารายละเอียด

เพื่อประกอบการขออนุญาตต่าง ๆ 

ในการใช้พื้นที่ในเขตชลประทาน

4. ให้คําแนะนําการปฏิบัติงานของ

ช่างสํารวจในระดับรองลงมา

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

166 นายสมหมาย ช่างฝีมือโรงงาน ช 4 8820 30,790 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานช่างฝีมือโรงงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อินทรักษา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ 1. ปฏิบัติงานซ่อม เครื่องจักร เครื่องมือ เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ความชํานาญอย่างสูงมากในงานด้านฝีมือโรงงาน งานซ่อมยานพาหนะ อะไหล่ อุปกรณ์ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ

ช่วยดูแลควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ งานซ่อม

ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เครื่องกว้านบานระบาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายช่างกล

ในการช่วยดูแล ควบคุม ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

167 นายออมสิน ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8821 23,710 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ขันทิพย์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานช่างฝีมือ เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ โรงงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม และความชํานาญอย่างสูงมากในงานด้าน

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อมสร้าง งานซ่อม

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ ยานพาหนะ งานหล่อชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 2. ควบคุมการเปิด-ปิดสถานีสูบน้ํา

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา ชลหารพิจิตร 2

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ตรวจสอบและกําจัดขยะวัชพืชที่ติด

บริเวณหน้าสถานีสูบน้ําชลหารพิจิตร 2 

ขณะทําการสูบระบายน้ํา

4. ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ํา

ชลหารพิจิตร 2 ก่อนทําการสูบระบายน้ํา

5. ตรวจสอบ และทําการกําจัดขยะ วัชพืชบริเวณ

สายพานลําเลียงเครื่องคราดขยะในขณะทําการสูบ

ระบายน้ํา

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

168 นายสมศักดิ์ มั่นน้อย ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8822 23,710 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานด้านฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ สร้าง งานซ่อมยานพาหนะ งานหล่อชิ้นส่วน 

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม และบํารุง

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ รักษาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 2. ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องสูบน้ํา สถานี

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สูบน้ําชลหารพิจิตร 1

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ 3. ตรวจสอบ และกําจัดขยะ วัชพืชที่ติดบริเวณ

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน หน้าสถานีสูบน้ํา ขณะทําการสูบระบายน้ํา

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 4. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ํา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ก่อนทําการสูบระบายน้ํา

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

169 นายฉัตรชัย ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8823 23,340 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ขาวหอมกลิ่น โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานด้านฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ สร้าง งานซ่อมยานพาหนะ งานหล่อชิ้นส่วน 

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม และบํารุง

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ รักษาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 2. ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องสูบน้ํา สถานี

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สูบน้ําชลหารพิจิตร 2

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ 3. ตรวจสอบ และกําจัดขยะ วัชพืชที่ติดบริเวณ

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน หน้าสถานีสูบน้ํา ขณะทําการสูบระบายน้ํา

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 4. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ํา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ก่อนทําการสูบระบายน้ํา

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

170 นายโสภณ แตงอ่อน ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8825 24,080 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานด้านฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ สร้าง งานซ่อมยานพาหนะ งานหล่อชิ้นส่วน 

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม และบํารุง

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ รักษาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 2. ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ํา ประจํา

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ําประเวศน์

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ บุรีรมย์

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. ตรวจสอบและกําจัดขยะ วัชพืชที่ติดบริเวณ

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา สายพานลําเลียง เครื่องคราดขยะ ขณะทําการ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สูบระบายน้ํา

4.  ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ําก่อน

ทําการสูบระบายน้ํา

5. ควบคุมการเบิก-จ่าย ดูแลและบํารุงรักษา

เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติงาน

6. ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย

รดน้ําต้นไม้

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

171 นางจรรยา  เปรมอําพล ช่างฝีมือสนาม ช 3 8826 31,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจําโครงการ เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล 2. ลงทะเบียนคุมรับของประจําวัน  พด.30

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ประเภทวัสดุ ตามใบเบิก พด.01

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 3. ลงทะเบียนรับประจําวัน พด.31

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 4. ดําเนินการออกใบเบิก-จ่ายพัสดุ พด.32 

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม เพื่อให้หน่วยงานรับไปใช้งาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ลงทะเบียนจ่ายประจําวัน พด.34

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 6. จัดทําบัตรพัสดุประจําคลังพัสดุ พด.35

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 7. จัดทําบัญชีวัสดุ พด.43 ลงรายการรับ-จ่าย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ และทําการปิดยอดรับ-จ่ายทุกสิ้นเดือน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 8. จัดทํารายงานประจําปีบัญชีพัสดุ พด.48

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุวิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่น ๆ

9. ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ

งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

172 นางสาวรจนา ช่างฝีมือสนาม ช 3 8567 32,450 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เพ็ญสมบูรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ลงทะเบียนงานรับเข้า - ส่งออก เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล (สมุดทะเบียนรับ - ส่ง) จากหน่วยงาน

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ภายในและภายนอก สชป.11

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ลงทะเบียนงานรับเข้า - ส่งออก

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ติดตามงานต่าง ๆ ที่ส่งไปทางระบบ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. รับจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ต่าง ๆ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

173 นายวิชัย ศรีม่วง ช่างสํารวจ ช 3 8828 32,450 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ 1. สํารวจ และจัดทํารูปตัดของงานขุดลอก เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ชํานาญสูงในงานสํารวจ เช่น การสํารวจ คลองพร้อมคํานวณปริมาณงานเบื้องต้น 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภูมิประเทศ วัดระดับภูมิประเทศ งานขออนุญาตทั่วไป รวบรวมรายละเอียด

การตรวจสอบข้อมูลจากการสํารวจ เบื้องต้น คํานวณค่าระดับพิกัดต่าง ๆ ของ

แผนที่แบบต่างๆ เป็นต้นรวมทั้งให้ งานที่ได้สํารวจไว้

คําแนะนําการปฏิบัติงานของช่างสํารวจ 2. สํารวจจัดทํารูปตัดประกอบการขออนุญาต

ในระดับรองลงมา ก่อสร้างในเขตที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. จัดทําข้อมูลระยะขนาดและระดับประกอบ

การควบคุมงานก่อสร้าง เขียนแบบ ลอกแบบ

ตามข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ และคํานวณ

ตามหลักเกณฑ์

4. สํารวจรายละเอียดเพื่อเพิ่มข้อมูลตามวัตถุ

ประสงค์อื่น ของงานสํารวจ และให้ข้อมูล

ด้านพิกัด และระดับของงานก่อสร้างต่าง ๆ

5. จัดพิมพ์แบบก่อสร้างต่าง ๆ ควบคุม

ตรวจสอบผลปฏิบัติงานขุดลอกคลองพร้อม

จัดทํารายงานเสนอ

6. ประสานข้อมูลด้านแผนงานกับส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยด้าน

ช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรองลงมา



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

174 นายสนิท มีงาม ช่างฝีมือสนาม ช 3 8829 28,560 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล เครื่องจักรภาคสนามและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ตรวจสภาพอาคารชลประทาน หาข้อมูล

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน เบื้องต้นในงานซ่อมแซม ปรับปรุงในเขตพื้นที่ 

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุงบางส่วน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 3. ตรวจสอบการบุกรุกเขตทางน้ําชลประทาน 

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 4 และ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ทําการบันทึกแจ้งความดําเนินคดีกรณีบุกรุก

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ เขตทางน้ําชลประทานและสรุปรายงานผล

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ให้โครงการทราบและดําเนินการ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบสภาพน้ํา พื้นที่น้ําท่วม น้ําแล้ง 

ประสานกลุ่มผู้ใช้น้ํา และเกษตรกรในพื้นที่

5. ประสานงานกับส่วนราชการขอข้อมูลการ

เกษตรรับทราบปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง และ

สํารวจหารายละเอียดประกอบเรื่องขอ

อนุญาตต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยด้าน

ช่างฝีมือสนามโดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรองลงมา

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

175 นายภิพบ เชื่อมสนิท ช่างฝีมือสนาม ช 4 8830 32,450 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 1. ควบคุมดูแล อุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบ งานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ

การปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับ งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

รองลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงาน ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

ช่างฝีมือสนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ และสถานีสูบน้ําต่าง ๆ

ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก 2. ปฏิบัติงานปรับปรุง ซ่อมแซมบํารุงรักษา

โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ อาคารชลประทาน ตามแผนงานประจําปี

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติงานป้องกันน้ําเค็ม ตามแผนงาน

ประจําปี

4. ปฏิบัติงานบํารุงรักษาคลองส่งน้ําและ

คลองระบายน้ํา

5. ปฏิบัติงานบํารุงรักษาอาคารที่ทําการ

บ้านพักเจ้าหน้าที่

6. บํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ซ่อมแซม

7. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยด้าน

ช่างฝีมือสนามโดยควบคุมตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามและลูกจ้างชั่วคราว

ภาคสนามในระดับรองลงมา

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

176 นายสุนันท์ ดีไทย ช่างฝีมือสนาม ช 3 8831 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแล อุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานวิศวกรรมงานสํารวจภูมิประเทศ 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. สํารวจ ออกแบบเบื้องต้น คลองระบายน้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ต่างๆ เพื่อทําการขุดลอกคลอง

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 3. งานวางแนว จัดทําผังบริเวณ และสํารวจ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ทําระดับในส่วนของอาคารบ้านพัก แนวพนัง

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ กั้นน้ํา แนวเขื่อน  แนวถนน และงานที่

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ขออนุญาตต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. เขียนแบบรูปตัด และแปลนในส่วนของ

คลองต่าง ๆ ที่ได้ทําการสํารวจ

5. พิมพ์แบบรูปตัดคลอง และแปลน หรือ

แบบงานก่อสร้างอาคารชลประทานต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

177 นายเกิน ประมูลสุข ช่างฝีมือสนาม ช 3 8833 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ภูมิประเทศ  งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. ควบคุมเปิด-ปิด ประตูระบายน้ําชวดลากข้าว

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 3. จดบันทึกระดับน้ํา และรายงานระดับน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ประจําวัน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. รายงานข้อมูลชลประทาน รายงานผลผลิต

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ การเกษตรพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

178 นายอําพล บุญยัง ช่างฝีมือสนาม ช 3 8835 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมบํารุงรักษาและงาน เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล โยธาทั่วไป ประจําฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ที่ 3

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ออกเก็บตัวอย่างน้ําในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ํา

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และบํารุงรักษาที่ 3 และสํารวจคลองระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ควบคุมดูแลสถานีประตูระบายน้ําใน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ความรับผิดชอบฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. เฝ้าระวังผู้บุกรุกเขตชลประทานในพื้นที่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 5. ชี้แนวเขตลําคลองในพื้นที่รับผิดชอบ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ปฏิบัติงานด้านธุรการในการรับ-ส่ง

หนังสือราชการ

7. ดําเนินการเรื่องการลา ของข้าราชการ

และลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พร้อม

จัดทํารายงาน เวลาทําการของข้าราชการ

ลูกจ้างประจําทุกสิ้นเดือน

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

179 นายสมบูรณ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8837 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

แสงเจริญ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องสูบน้ํา ประจํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ําประเวศน์

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน บุรีรมย์

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 3. ตรวจสอบและกําจัดขยะ วัชพืชที่ติดบริเวณ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ สายพานลําเลียง เครื่องคราดขยะ ขณะทําการ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย สูบระบายน้ํา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ําก่อน

ทําการสูบระบายน้ํา

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

180 นายเพ็ญ มัธยม ช่างฝีมือสนาม ช 3 8838 24,080 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ําและ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน บํารุงรักษาที่ 2

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 3. ปฏิบัติงานสํารวจ และรวบรวมรายละเอียด

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ เบื้องต้นของงานที่จะปฏิบัติ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 4. ปฏิบัติงานพัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดทําบันทึกเบิก

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จ่ายน้ํามันของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

181 นายปราโมทย์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8839 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พวงพิกุล โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. ตรวจสภาพอาคารชลประทาน หาข้อมูล

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา เบื้องต้นในงานปรับปรุง ซ่อมแซม ในเขตพื้นที่

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 4

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 3. ดูแลและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ทางราชการ บริเวณที่ทําการ และบ้านพัก

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 4

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จดระดับน้ําทุก 3 ชั่วโมง รายงานโครงการ

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

182 นายประมวล เรืองเดช ช่างฝีมือสนาม ช 3 8840 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสนับสนุน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ําและ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน บํารุงรักษาที่ 2

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 3. ปฏิบัติงานสํารวจ และรวบรวมรายละเอียด

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ เบื้องต้นของงานที่จะปฏิบัติ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

183 นางอ้อมใจ พนักงานพิมพ์ ส 4 8843 25,190 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

 เหลืองวิภูษาวาณิช โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ด้านงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. ปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง ในการตรวจสอบใบสําคัญค่าล่วงเวลา

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 3. ดําเนินการเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง กรมชลประทาน และฌาปนกิจสงเคราะห์ 

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมลงทะเบียนคุมต่าง ๆ

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 4. จัดทําใบสําคัญ ชป.58 และ ขบ. เพื่อ

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ เบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค พร้อมจัด

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา พิมพ์งบหน้าใบสําคัญเพื่อส่งหน่วยเบิกจ่าย

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้5. พิมพ์คําขออนุมัติค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ ลงทะเบียนการเบิกค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ลงระบบ

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้ฐานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค เพื่อบันทึกข้อมูลไป

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ กองแผนงาน เพื่อรับจัดสรรงบประมาณ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ลงระบบควบคุมงบประมาณ (BIS) กันเงิน 

ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าล่วงเวลาของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ

7. ลงระบบควบคุมงบประมาณ (BIS) ใบจัดสรร

งบประมาณ (Cost Sheet ในระบบ BIS)

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

184 นางสาวจริยา รังศิริ พนักงานพิมพ์ ส 4 8844 26,460 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ด้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ งานธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ในการรับ-ส่ง

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง หนังสือราชการ ของงานบริหารทั่วไป

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ 3. จัดเก็บเอกสาร เพื่อการค้นหา ติดตาม

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น เรื่องประสานงานกับหน่วยงานภายใน

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง โครงการ และหน่วยงานภายนอกโครงการ

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 4. ตรวจสอบ และรวบรวมใบสมัคร

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ลูกจ้างชั่วคราว จากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อ

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ ดําเนินการออกคําสั่งจ้าง รวมไปถึงจัดทํารายงาน

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา อัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวประจําเดือน และนําส่ง

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้สชป.11 และผู้เกี่ยวข้อง

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ 5. ลงทะเบียนคุมเลขอัตราลูกจ้างชั่วคราว 

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้ที่ได้รับการจัดสรรประจําปี

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 6. จัดทํารายละเอียดขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของ 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลูกจ้างชั่วคราวรายบุคคล เพื่อนําส่งสํานักงาน

ประกันสังคม

7. จัดทําทะเบียนคําสั่งเดินทางไปราชการของ

ข้าราชการและลูกจ้างประจํา

8. จัดทําแบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ 

และลูกจ้างชั่วคราว

9. ลงทะเบียนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

185 นายสายันต์ ดีไทย พนักงานพิมพ์ ส 3 8845 24,450 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ด้านพัสดุ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ 2. จัดทําข้อผูกพัน ออกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ออกหนังสือสนองรับราคา และจัดทําสัญญา

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ ซื้อ/จ้าง/เช่า

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง 3. ลงทะเบียนคุมสัญญาทุกชนิด เพื่อดําเนินการ

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน เรื่องการบริหารสัญญา

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 4. รวบรวม และจัดทําเอกสารการตรวจรับ/

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ตรวจการจ้าง เพื่อส่งเบิกเงิน

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ 5. ตรวจสอบเอกสาร และดําเนินการเรื่อง

รองลงมา การคืนหลักประกันสัญญา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ควบคุมคลังน้ํามันเชื้อเพลิง และคลังพัสดุ 

จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้งาน

7. จัดทํารายงานประจําปีวัสดุ ประเภทวัสดุ

สํานักงาน

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

186 นางถนอมจิต พนักงานพิมพ์ ส 4 8846 25,190 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เหลืองเจริญลาภ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ด้านงาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจําฝ่ายส่งน้ํา

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง และบํารุงรักษาที่ 4 ในการรับ-ส่งเอกสาร

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ คัดแยกเอกสารเพื่อการจัดเก็บและค้นหา

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 3. ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ในการ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง รายงานแจ้งเวลาทําการของข้าราชการ และ

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ ลูกจ้างประจําฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 4

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 4. ปฏิบัติงานด้านการเงิน ในการจัดทํา

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ ใบสําคัญ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา 

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา ของลูกจ้างชั่วคราว และจัดทําใบสําคัญ

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้ค่าล่วงเวลาของข้าราชการ

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ 5. ติดต่อประสานงานกับโครงการ

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้ในเรื่องต่าง ๆ

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

187 นางสาวสุนีรัตน์  พนักงานพิมพ์ ส 4 8847 26,460 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อังศิณีย์บุญ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ด้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ งานพัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. ปฏิบัติงานด้านพัสดุในการจัดหาวัสดุ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง ตามแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยการจัดทํา

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ รายงานขอซื้อ/ขอจ้างใบเสนอราคา 

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีคัดเลือก 

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ (e-bidding) และนําเสนอผู้บังคับบัญชา

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 3. ลงทะเบียนคุมรายงานความต้องการ

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ พัสดุเพื่อดําเนินการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 4. ลงทะเบียนรับ-ส่งใบเบิก ระหว่างหน่วยงาน

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้5. ดําเนินการส่งใบเบิกเพื่อกันเงิน และ

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ สอบประเภทเงิน

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

188 นางสาวภัทลดา พนักงานพิมพ์ ส 4 8848 25,970 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

กุลธนาชนินาถ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ด้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ งานพัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. ปฏิบัติงานด้านพัสดุในการรวบรวม 

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง และจัดทําเอกสารการตรวจรับ/ตรวจ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ การจ้าง เพื่อส่งเบิกเงิน

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 3. ลงทะเบียนคุมรับของประจําวัน พด.30

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง ประเภทน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ ตามใบเบิก พด.01

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 4. ลงทะเบียนรับประจําวัน พด.31

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 5. ดําเนินการออกใบเบิก-จ่ายพัสดุ พด.32

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 6. ลงทะเบียนจ่ายประจําวัน พด.34

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้7. จัดทําบัตรพัสดุประจําคลังพัสดุ พด.35

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ 8. จัดทําบัญชีวัสดุ พด.43 ลงรายการ

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้รับ-จ่าย ประเภทน้ํามันเชื้อเพลิงและ

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ หล่อลื่นและทําการปิดยอดรับ-จ่าย

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทุกสิ้นเดือน

9. จัดทํารายงานประจําบัญชีพัสดุ พด.48

ประเภทน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

189 นางสาวลาวรรณ์ ดีไทย พนักงานพิมพ์ ส 4 8849 24,730 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ด้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ งานธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการในการลงทะเบียน

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง รับ-ส่งหนังสือราชการ ของฝ่ายช่างกล

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ และโครงการ

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 3. ลงทะเบียนควบคุมวันลาของข้าราการ 

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ 

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ พร้อมทั้งจัดทํารายงานเวลาทําการ

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ทุกสิ้นเดือน

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

190 นางสาวกนกพร พนักงานพิมพ์ ส 4 8850 26,460 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ปิ่นเพ็ชร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางด้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ การเงินและบัญชีและทางด้านธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. พิมพ์งบหน้าค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง การศึกษาบุตร และหนังสือรับรองสิทธิ์คนไข้

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ 3. พิมพ์แจ้งวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น และพนักงานราชการ ที่ไม่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 4. พิมพ์บันทึกขอเบิกสมุดใบเสร็จรับเงิน และขอส่ง

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ คืนสมุดใบเสร็จรับเงิน

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 5. พิมพ์รายละเอียดการขอเบิก (ขบ.) ค่าจ้างชั่วคราว

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภ ค่าล่วงเวลา

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้6. แจ้งยอดการเบิกเงินค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ค่าเบี้ยเลี้ยงตามไตรมาส

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้7. พิมพ์รายงานงบดุล และรายได้-รายจ่าย สวัสดิการ

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 8. พิมพ์ใบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาของ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

191 นางสมพร มัธยม พนักงานพิมพ์ ส 3 8851 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ประจํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจําฝ่ายส่งน้ํา

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ และบํารุงรักษาที่ 2 ในการรับ-ส่งเอกสาร 

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง และข่าวสารของทางราชการ ทางโทรศัพท์

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน โทรสาร

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 3. ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ในการตรวจ

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา เช็คสมุดเวลาทําการ เพื่อจัดทํารายงานแจ้ง

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ เวลาทําการของข้าราชการ และลูกจ้างประจํา

รองลงมา ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 ทุกสิ้นเดือน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ลงทะเบียนคุมวันลา ของข้าราชการ และ

ลูกจ้างประจํา

5. ปฏิบัติงานด้านการเงิน ในการจัดทํา

ใบสําคัญค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน

บุตรของเจ้าหน้าที่

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

192 นายชาญ พนักงานเครื่องจักรกล ช 3 8852 31,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

บุญทองเนียม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในด้านเครื่องจักรกลต่างๆ 1. ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร รวมทั้ง ซ่อมแซม  บํารุงรักษา  แก้ไข เครื่องยนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ประมาณราคา

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการซ่อม ควบคุมการใช้เครื่องมือ วัสดุ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อุปกรณ์และเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

2. ดูแลเครื่องสูบน้ําสถานีสูบน้ําคลอง

ประเวศน์บุรีรมย์

3. จัดทํารายงานแจ้งกรณีเครื่องสูบน้ําขัดข้อง

4. จัดทําบันทึกข้อมูลการสูบระบายน้ํา

5. ตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบน้ําที่อยู่ในความ

รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สูบน้ําจัดทําบันทึก และแจ้งเวลาทําการของ

เจ้าหน้าที่สูบน้ํา

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

193 นายไตรสิทธิ์ พนักงานเครื่องจักรกล ช 3 8854 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ขวัญสมบูรณ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในด้านเครื่องจักรกลต่างๆ 1. ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลต่าง ๆ รวมทั้ง เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร รวมทั้ง ซ่อมแซม  บํารุงรักษา  แก้ไข ซ่อมแซมบํารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องต่าง ๆ 2. เปิด-ปิดเครื่องสูบน้ํา ประจําสถานีสูบน้ํา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ชลหารพิจิตร 1

3. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ํา

ก่อนทําการสูบระบายน้ํา

4. ตรวจสอบ และทําการกําจัดขยะ วัชพืช

บริเวณสายพานลําเลียงเครื่องคราดขยะ 

ในขณะทําการสูบระบายน้ํา

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

194 นายสมชาย ทองยา นายท้ายเรือ ส 3 8860 31,880 1. ถือท้ายเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดเกินกว่า ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา 30 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์ 1. เป็นผู้ช่วยช่างซ่อม ติดตั้ง ตรวจสอบ เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับ ควบคุมการใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือ และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ระบบการถือท้าย รักษาความสะอาดตัวเรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 2. ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บํารุงรักษาทําความ

ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรือ สะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย น้อย ๆ ในการใช้รถ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

195 นายสายันต์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 8864 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สายสุวรรณ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือสนาม ประจํา เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 ในการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ ซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทาน

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 2. ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง งานโยธา ด้านช่างไม้

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ ช่างปูน ในการตั้งแบบ เทคอนกรีต ขุดดิน

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ตัด ดัดเหล็ก

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 3. ปฏิบัติงานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน ภาคสนาม บํารุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือ

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน งานช่างต่าง ๆ

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

196 นายอนันต์ แซ่ลิ้ม ช่างฝีมือสนาม ช 3 8865 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือสนาม ประจํา เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 ในการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทาน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 2. ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง งานโยธา ด้านช่างไม้

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ช่างปูน ในการตั้งแบบ เทคอนกรีต ขุดดิน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ตัด ดัดเหล็ก

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 3. ปฏิบัติงานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ภาคสนาม บํารุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ งานช่างต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 4. รับจ่ายวัสดุ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

5. จดบันทึกค่าระดับน้ํา ประตูระบายน้ําชลหารพิจิตร

ตามช่วงเวลาที่กําหนด

6. ควบคุมการเปิด - ปิด ประตูระบายน้ําชลหารพิจิตร

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

197 นายวรพงษ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8866 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

มาเผือก โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือสนาม ประจําฝ่าย เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3 ในการซ่อมแซม

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา บํารุงรักษาอาคารชลประทานที่อยู่ในเขต

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน พื้นที่รับผิดชอบ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 2. ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง งานโยธา ด้านช่างไม้

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ช่างปูน ในการตั้งแบบ เทคอนกรีต ขุดดิน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ตัด ดัดเหล็ก

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 3. ปฏิบัติงานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ภาคสนาม บํารุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ งานช่างต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 4. ปฏิบัติงานด้านการเกษตร สํารวจผลผลิต

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทางการเกษตร, พืชผัก, บ่อกุ้ง, บ่อปลา

5. ประสานงานกับเกษตรกร เพื่อสรุป

ความต้องการใช้น้ํา เสนอผู้บังคับบัญชา

6. ทํารายงาน น้ําท่า, น้ําฝน และรายงาน

การเกษตร

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

198 นายเอกชัย พนักงานชลประทาน บ 2 8868 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เทพทับทิม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลต่าง ๆ รวมทั้ง เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา ซ่อมแซมบํารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. เปิด-ปิดเครื่องสูบน้ํา ประจําสถานีสูบน้ํา

ตําหรุและดูแลรักษาอาคารชลประทาน

3. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ํา

ก่อนทําการระบายน้ํา

4. ตรวจสอบและทําการกําจัดขยะ วัชพืช

บริเวณสานพานลําเลียงเครื่องคราดขยะ

ในขณะทําการสูบระบายน้ํา

5. จดบันทึกค่าระดับน้ํา สถานีสูบน้ําตําหรุ

ตามช่วงเวลาที่กําหนด

6. บํารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสถานีสูบน้ํา

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

199 นายสมภพ บัวเลี้ยง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8872 22,980 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานรับ-ส่งข่าวสารต่าง ๆ ประจํา เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ ฝ่ายช่างกล

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม 2. ดําเนินการตั้งเบิกวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ํา 

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ อุปกรณ์ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องจักร

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เพื่อใช้

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ งานซ่อมบํารุงรักษาต่าง ๆ ของฝ่ายช่างกล

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ 3. รวบรวมข้อมูลประวัติการซ่อมบํารุงรักษา

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ยานพาหนะต่าง ๆ

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 4. ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และยานพาหนะต่าง ๆ

5. จัดเตรียมยานพาหนะสําหรับติดต่อประสานงาน

ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

200 นายสถาพร พนักงานประตูน้ํา บ 2 8873 23,710 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของประตูน้ํา ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

จันทร์เทียน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ที่ต้องใช้ประสบการณ์ในงาน 1. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือสนาม ประจํา เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 ในการซ่อมแซม

สํานักงานชลประทานที่ 11 บํารุงรักษาอาคารชลประทานที่อยู่ในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ

2. ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง งานโยธา ด้านช่างไม้

ช่างปูน ในการตั้งแบบ เทคอนกรีต ขุดดิน

ตัด ดัดเหล็ก

3. ปฏิบัติงานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

ภาคสนาม บํารุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือ

งานช่างต่าง ๆ

4. จดบันทึกค่าระดับน้ํา ประตูน้ํา

ชลหารพิจิตรตามช่วงเวลาที่กําหนด

5. กําจัดวัชพืชตามคลองในเขตพื้นที่

ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

201 นางสุคนธ์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 8875 21,500 1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พ่วงสวัสดิ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ตลอดจนควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและ 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่อง คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ด้านธุรการ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ดังกล่าว เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการในการลงทะเบียนรับ - ส่ง

ราชการทั่วไป ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน หนังสือราชการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ร่างหนังสือโต้ตอบ พร้อมตรวจสอบความ

ถูกต้องก่อนทําการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร 

ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว 

เครื่อง Copy Print 

5. ดูแลรักษาเครื่องใช้ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดี

สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

6. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชํารุด

ให้คงสภาพเดิม พร้อมทั้งดูแลรักษาไม่ให้เกิดความ

เสียหาย 

7. เปิด-ปิด อาคารที่ทําการหน่วยพัสดุ และ

ห้องประชุมโครงการ

8. ทําความสะอาดอาคารที่ทําการหน่วยพัสดุ

บริเวณโดยรอบอาคารที่ทําการ และห้องประชุม

โครงการ

9. นําส่งเอกสารให้หน่วยงานภายในโครงการ

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

202 นายนาธัน ช่างทอง พนักงานรับโทรศัพท์ บ 2 8876 23,710 1. ปฏิบัติงานในการต่อสายประจําตู้กลาง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา โทรศัพท์หรือตู้สาขาภายในสถานที่ราชการ 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจน คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ด้านธุรการ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการในการลงทะเบียนรับ - ส่ง

ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน หนังสือราชการ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ร่างหนังสือโต้ตอบ พร้อมตรวจสอบความ

ถูกต้องก่อนทําการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานในการต่อสายประจํา

ตู้กลางโทรศัพท์หรือตู้สาขาภายใน

สถานที่ราชการ ให้บริการด้าน

ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนดูแลบํารุง

รักษาเครื่องโทรศัพท์

5. รับ-ส่งข่าวสาร โดยการใช้เครื่องมือ

สื่อสารในระบบต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ 

โทรสาร และเครื่องรบัส่งวิทยุ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

203 นางลดาพันธุ์ พนักงานรับโทรศัพท์ บ 2 8877 23,340 1. ปฏิบัติงานในการต่อสายประจําตู้กลาง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เกษโพนทอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา โทรศัพท์หรือตู้สาขาภายในสถานที่ราชการ 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจน คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ ด้านธุรการ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการในการลงทะเบียนรับ - ส่ง

ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน หนังสือราชการภายในฝ่ายช่างกล

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ร่างหนังสือโต้ตอบ พร้อมตรวจสอบความ

ถูกต้องก่อนทําการพิมพ์

4. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชํารุด

ให้คงสภาพเดิม พร้อมทั้งดูแลรักษาไม่ให้เกิดความ

เสียหาย 

5. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร 

ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว 

เครื่อง Copy Print 

6. ดูแลรักษาเครื่องใช้ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดี

สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

7. รับ-ส่งข่าวสาร โดยการใช้เครื่องมือสื่อสาร

ในระบบต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร 

และเครื่องรับส่งวิทยุ

8. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ และเครื่องมือ

เครื่องใช้สําหรับงานสื่อสาร

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

204 นายอาธร ภู่สุข พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 8878 21,010 1. ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ 1. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือสนาม ประจําฝ่าย เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ ส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 ในการซ่อมแซม

สํานักงานชลประทานที่ 11 ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน บํารุงรักษาอาคารชลประทานที่อยู่ในเขต

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย พื้นที่รับผิดชอบ

2. ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง งานโยธา ด้านช่างไม้

ช่างปูน ในการตั้งแบบ เทคอนกรีต ขุดดิน

ตัด ดัดเหล็ก

3. ปฏิบัติงานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

ภาคสนาม บํารุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องมือ

งานช่างต่าง ๆ สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ

ภูมิประเทศ

4. รับจ่ายวัสดุ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

ซ่อมแซมของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

5. ควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ํา

ชลหารพิจิตร

6. ตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ํา

ชลหารพิจิตร

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

205 นายสมศักดิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 8880 21,010 1. ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ตาดทอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ 1. ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือ เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ งานซ่อมยานพาหนะ อะไหล่ อุปกรณ์ต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน งานซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. เป็นผู้ช่วยช่างซ่อม ติดตั้ง ตรวจสอบ

ควบคุมการใช้การเก็บรักษาเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

206 นายสมัย ปล้องอ้วน พนักงานทั่วไป บ 2 8883 21,010 1. ปฏิบัติงานใช้แรงงาน ในการยก แบก ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 1. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือสนาม ประจําฝ่าย เป็นต้นไป

ชลหารพิจิตร ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน ส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 ในการซ่อมแซม

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย บํารุงรักษาอาคารชลประทานที่อยู่ในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ

2. ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง ด้านช่างไม้

ช่างปูน ในการตั้งแบบ เทคอนกรีต ขุดดิน

ตัด ดัดเหล็ก

3. จดบันทึกค่าระดับน้ํา ประตูระบายน้ํา

ชลหารพิจิตรตามช่วงเวลาที่กําหนด

4. กําจัดวัชพืชตามคลองในเขตพื้นที่

ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

207 นายเฉลิมพล  ช่างก่อสร้าง ช 3 8888 27,480 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ภักดีวรการ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต สูงเกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวาง ชํานาญสูงมากในงานก่อสร้าง ให้คําปรึกษา

โครงการก่อสร้าง ให้คําปรึกษาแนะนําหรือ แนะนํากับเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

ตรวจสอบทางด้านงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทาง 2. คัดลอกแบบ เขียนแบบ คํานวณสามัญ

สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้

เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา และอุปกรณ์ในการสํารวจและทดลอง

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ทุกชนิด ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

เป็นต้น 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับการงาน

ช่างก่อสร้าง เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง

สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทาง

อุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา 

คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณสามัญ 

ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้

และอุปกรณ์ในการสํารวจ และทดลองทุกชนิด

ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

208 นายชาลี ช่างเขียน ช 3 8889 31,880 1. ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนที่ต้องใช้ความรู้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สังข์สมศักดิ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูง 1. สํารวจคลอง และ SITE PLAN เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ในการคัดลอกแบบ คัด เขียน ย่อ แผนที่และ 2. เขียนผลสํารวจคลองและ SITE PLAN

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภาพต่างๆ รวมทั้งแบบแปลน เป็นต้น 3. ให้คําปรึกษาแนะนํา หรือควบคุมตรวจสอบ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานของช่างเขียนในระดับรองลงมา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

209 นายสุชาติ  มะซอ ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8891 26,980 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม ฝีมือโรงงาน

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมและบํารุงรักษา

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ ด้านงานเหล็กและงานโลหะ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 3. ตรวจสอบสภาพของยานพาหนะ 

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ และอุปกรณ์บานระบาย

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 4. รายงานระดับน้ํา ปริมาณฝน และปริมาณ

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา น้ําผ่านอาคารชลประทาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. รายงานผลการปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ํา

เคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ําและสถานีสูบน้ํา 

6. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน

ในการช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

210 นายสมศักดิ์ ช่างฝีมือโรงงาน ช 4 8892 32,450 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานช่างฝีมือโรงงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ด่านขุนทด โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ 1. ตรวจซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ความชํานาญอย่างสูงมากในงานด้านฝีมือโรงงาน ต่าง ๆ  ของโครงการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ 2. ตรวจซ่อมเครื่องกว้าน ปตร. และ ทรบ. 

ช่วยดูแลควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ของโครงการ

ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 3. จัดสรรการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ

4. จัดสรรการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ

ให้สอดคล้องกับการใช้งาน

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

211 นายวิโรจน์ ส่งเสริม ช่างฝีมือสนาม ช 3 8893 31,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล เครื่องจักรภาคสนามและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ปฏิบัติงานผู้ช่วยควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ติดต่อประสานงานราชการต่าง ๆ ของหน่วย

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม งานการไฟฟ้า และโทรศัพท์ เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ย้ายเสาไฟฟ้า และพาดสายของงานก่อสร้าง

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ประตูระบายน้ํา และสถานีสูบน้ํา

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. จัดเตรียมความพร้อมสเปคงานก่อสร้าง

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 5. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยด้าน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบการ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับรองลงมา

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

212 นายปฏิวัต ไพเราะ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8894 31,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล เครื่องจักรภาคสนามและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมปรับปรุงและบํารุง

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน รักษาอาคารชลประทานต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. รวบรวมและรายงานการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ชลประทาน (กลุ่มพื้นฐาน) และกลุ่มบริหาร

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา การใช้น้ําชลประทาน

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ด้านช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ การปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย รองลงมา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

213 นายทวีศักดิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8895 31,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

แจ่มไพบูลย์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล เครื่องจักรภาคสนามและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมปรับปรุงและบํารุง

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน รักษาอาคารชลประทานต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ปิดกั้นทํานบน้ําเค็มอาคารชลประทานต่าง ๆ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ด้านช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน รองลงมา

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

214 นางจารุวรรณ  ช่างฝีมือสนาม ช 3 8900 24,080 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ธรรมสอน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนามและเครื่องมือ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมปรับปรุงและ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ บํารุงรักษาอาคารชลประทานต่าง ๆ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. สํารวจและตรวจสอบสภาพอาคาร

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ชลประทานหลังสิ้นสุดฤดูกาลส่งน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. คิดคํานวณปริมาณงานและ/หรือ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน วัสดุใช้งานของงานซ่อมแซม ปรับปรุง

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ และบํารุงรักษาอาคารชลประทาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 5. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับ

รองลงมา

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

215 นายพิทักษ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8902 30,220 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โกจันทร์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ การปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม รองลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่างฝีมือสนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ 

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ควบคุมระบบไฟฟ้าบริเวณโครงการ 

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ควบคุมซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และมอเตอร์ของประตูระบายน้ําควบคุมและ

และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําใน

เขตโครงการฯพระองค์ไชยานุชิต

3. ควบคุม ซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบ

สื่อสาร

4. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

216 นางพรทิพย์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8903 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อยู่สุวรรณ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล เครื่องจักรภาคสนามและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน และอาคารบ้านพัก

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. รวบรวมสถิติข้อมูลการระบายน้ํา และ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม รับน้ําเข้า

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. สํารวจอาคารรุกล้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

217 นายบุญพบ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8905 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ลืมสวัสดิ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และอาคารบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

218 นายประคอง ช่างฝีมือสนาม ช 3 8906 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

บุญเผือก โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และอาคารบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

219 นายพิม อุงศิริ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8908 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และอาคารบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

220 นายสมาน ช่างฝีมือสนาม ช 3 8909 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พุทธนิมนต์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และอาคารบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ดูแลความพร้อมของมอเตอร์ ของสถานี

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สูบน้ําให้ปฏิบัติงานได้ทันที

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

221 นายมนตรี ช่างฝีมือสนาม ช 3 8910 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

บังเกิดสุข โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และอาคารบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ก่อสร้างต่าง ๆ 

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

222 นายพิพัฒน์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8912 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

นุ่มเจริญ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และอาคารบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ดูแลความพร้อมของมอเตอร์ ของสถานี

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สูบน้ําให้ปฏิบัติงานได้ทันที

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

223 นายวิชัย กรสําฤทธิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8913 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และอาคารบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

224 นายสมหมาย ช่างฝีมือสนาม ช 3 8919 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อรุณพงษ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารบ้านพัก

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

225 นายอําพน ช่างฝีมือสนาม ช 3 8920 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

แย้มจินดา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารบ้านพัก

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

226 นายศรีวัณณะ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8921 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ฤกษ์ศิริ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารบ้านพัก

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

227 นายณรงค์ เทียนงาม ช่างฝีมือสนาม ช 3 8923 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารบ้านพัก

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

228 นายสมาน เสวกผล ช่างฝีมือสนาม ช 3 8924 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานปรับปรุง ซ่อมแซมและ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ป้องกันน้ําเค็ม อาคารชลประทาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. สํารวจและจัดทํารูปตัด-รายละเอียด 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ประกอบการพิจารณาขออนุญาต

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ใช้ที่ราชพัสดุ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         
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ตําแหน่ง

เลขที่
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ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

229 นายเจือ พุธศิริ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8929 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานสํารวจ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งงานสนับสนุน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ การทดลองต่าง ๆ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. ปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมปรับปรุงและ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา บํารุงรักษาอาคารชลประทานและบ้านพัก

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

230 นางสุรีรัตน์ พนักงานพิมพ์ ส 4 8936 25,970 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ตังคะสมบูรณ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ความถูกต้องของหนังสือ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 2. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน 

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่างๆ

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 3. ลงทะเบียนออกเลขหนังสือราชการ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 4. ลงทะเบียนเก็บหนังสือ

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 5. ส่งหนังสือราชการตามส่วนราชการต่างๆ

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 6. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้7. รายงานการระวังชี้แนวเขต

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 8. ลงส่งระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

231 นายสินชัย รักรัศมี พนักงานพิมพ์ ส 3 8938 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ประกาศ  คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ด้านงานพัสดุ

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 2. ลงทะเบียน ตรวจสอบและควบคุม

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ ครุภัณฑ์

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง 3. จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน 4. จัดพิมพ์เอกสาร ติอต่อประสานงาน 

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ ลงทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ

รองลงมา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

232 นางเดือนเพ็ญ พนักงานพิมพ์ ส 4 8942 24,730 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ไพรีขาม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ความถูกต้องของหนังสือ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 2. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน 

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่างๆ

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 3. พิมพ์บันทึกขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสมัคร

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ ลูกจ้างชั่วคราว

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 5. ลงทะเบียนคําสั่งเดินทางไปราชการ

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 6. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 7. ลงทะเบียนคุมวันลาของข้าราชการ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และลูกจ้างประจํา, พนักงานราชการ

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

233 นางชูศรี  ศรีวิลัย พนักงานพิมพ์ ส 3 8943 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ 2. ลงทะเบียนรับหนังสือ-ส่งหนังสือ 

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 3. จัดพิมพ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง 

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ 4. ถ่ายเอกสารและจัดชุดประมาณการ

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง 5. ลงทะเบียนคุมแผนงาน (ml) กันเงินใน

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ใบสําคัญต่าง ๆ และใบเบิก ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ

รองลงมา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

234 นางจิราภรณ์ พนักงานพิมพ์ ส 4 8944 25,190 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ส่งเสริม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ความถูกต้องของหนังสือ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 2. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน 

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่างๆ

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 3. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ทั้งภายใน

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง และภายนอก

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 4. จัดทําหนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินค่ารักษา

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น พยาบาล

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 5. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานล่วงเวลา

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 6. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ลงรับเอกสารทางระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

235 นางวรรณา ปาจันทร์ พนักงานพิมพ์ ส 3 8945 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ความถูกต้องของหนังสือ

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ 2. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารของฝ่ายจัดสรรน้ํา

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง 3. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่างๆ

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 4. ทําการวิจัยน้ําและรวบรวมข้อมูล

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 5. วิจัยน้ําและจัดพิมพ์รายงาน

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ 6. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ

รองลงมา เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

7. จัดเก็บข้อมูลระดับน้ําเพื่อเก็บสถิติ

8. ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอ

9. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

236 นางจิตสุภา ผูกพันธ์ พนักงานพิมพ์ ส 3 8946 24,080 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ 2. จัดพิมพ์รายงานตรวจการจ้าง 

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ และตรวจรับพัสดุ

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ 3. ลงทะเบียนคุมสัญญา ใบเบิก 

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง และใบสั่งซื้อ/จ้าง

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน 4. ลงทะเบียนคุมรับ-จ่ายพัสดุประจําวัน

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ

รองลงมา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

237 นายสมศักดิ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 8947 30,790 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

มานะวะ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ขับรถ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ติดต่อราชการ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข กรมชลประทาน สชป. และหน่วยงาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ ที่เกี่ยวข้อง

รถดังกล่าว 2. ดูแล และบํารุงรักษาทําความสะอาด

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

238 นายนิมิตร มีอินถา พนักงานขับรถยนต์ ส 2 8948 30,220 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ขับรถ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ติดต่อราชการ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข กรมชลประทาน สชป. และหน่วยงาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ ที่เกี่ยวข้อง

รถดังกล่าว 2. ดูแล และบํารุงรักษาทําความสะอาด

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

239 นายธวัชชัย พนักงานขับรถยนต์ ส 2 8949 29,680 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

แจ่มไพบูลย์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ขับรถ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ติดต่อราชการ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข กรมชลประทาน สชป. และหน่วยงาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ ที่เกี่ยวข้อง

รถดังกล่าว 2. ดูแล และบํารุงรักษาทําความสะอาด

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

240 นายเสมอ บุญฉวี พนักงานขับรถยนต์ ส 2 8950 29,680 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ขับรถ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ติดต่อราชการ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข กรมชลประทาน สชป. และหน่วยงาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ ที่เกี่ยวข้อง

รถดังกล่าว 2. ดูแล และบํารุงรักษาทําความสะอาด

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

241 นายสําเภา  สุขงาม นายท้ายเรือ ส 3 8953 29,680 1. ถือท้ายเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดเกินกว่า ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา 30 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์ 1. ทํารูปตัดก่อนการขุดลอกคลองต่าง ๆ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับ 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ระบบการถือท้าย รักษาความสะอาดตัวเรือ 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานบํารุงรักษา 

ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร  ท่อระบายน้ํา

ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรือ 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

242 นายพีระ ช่างฝีมือสนาม ช 2 8955 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พุกประเสริฐ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         
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ตั้งแต่ หมายเหตุ

243 นายคํานวน หมีทอง ช่างฝีมือสนาม ช 2 8957 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ควบคุมระบบไฟฟ้าบริเวณโครงการ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า

และมอเตอร์ของประตูระบายน้ําควบคุมและ

และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ําใน

เขตโครงการฯพระองค์ไชยานุชิต

3. ควบคุม ซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบ

สื่อสาร

4. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่
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244 นายจีรวุฒิ สอนมาลา ช่างฝีมือสนาม ช 3 8958 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และอาคารบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่
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245 นางสังวรณ์ พนักงานชลประทาน บ 2 8959 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อุดมลาภ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา และอาคารบ้านพัก

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. สํารวจอาคารรุกล้ํา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่
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246 นางทวีป แก้วเกตุ ช่างฝีมือสนาม ช 2 8960 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ เช่น งานก่อสรา้ง งานโยธา งานควบคุมดูแล

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่
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247 นางชุติมณฑน์ พนักงานธุรการ ส 3 8961 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อู่วิเชียร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ แยกประเภท

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ 2. จัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยว

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ 3. ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ก่อน

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 4. จัดทํายอดค่าใช้จ่าย และเงินสวัสดิการ

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา ของข้าราชการ และลูกจ้างประจํา

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ 5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ งานในหน้าที่ และให้คําปรึกษาแนะนําในการ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

248 นายอนุชา ทับทอง ช่างฝีมือสนาม ช 2 8962 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

249 นายไพโรจน์ แสงดึก ช่างฝีมือสนาม ช 3 8963 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม เป็นต้นไป

พระองค์ไชยานุชิต เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และอาคารบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

250 นายชาตรี  เขี้ยวแก้ว ช่างเครื่องจักรกล ช 3 8965 28,560 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง 1. จัดทําแผนการปฏิบัติงาน และความ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ในการปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของ ต้องการการใช้วัสดุ ยานพาหนะ เครื่องจักร 

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักร เครื่องยนต์คํานวณรายการและ เครื่องมือ

ประมาณราคาในการซ่อมสร้าง คิดประกอบ 2. ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเก็บ รวบรวมสถิติ

ติดตั้ง ตรวจรับควบคุมการใช้และการเก็บ ต่าง ๆ ของฝ่ายช่างกล โดยใช้คอมพิวเตอร์

รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ในการจัดเก็บ

ปฏิบัติงาน ให้คําปรึกษาแนะนําในการ 3. ทําหน้าที่หัวหน้างานฝ่ายช่างกล หรือ

ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายช่างกล

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน 4. ให้คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

5. เป็นผู้ควบคุมงานสารสนเทศอีกหน้าที่หนึ่ง

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

251 นายเสวก เรืองทอง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4 8966 29,680 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานช่างฝีมือโรงงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ ๑. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ความชํานาญอย่างสูงมากในงานด้านฝีมือโรงงาน ๒. ซ่อมแซมแก้ไขและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ ๓. จัดสร้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับ

ช่วยดูแลควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ใช้ในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๕. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน

ในการช่วยดูแล ควบคุม ตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

๖. จัดทํารายงานเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย

ของเครื่องจักรกลต่าง ๆ

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

252 นายสันติ สุขสุมิตร ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 8969 25,250 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน ๑. ตรวจซ่อมแซมเครื่องยนต์ เบรก ช่วงล่าง เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม ๒. ปะผุ-เคาะ-ทาสีรถยนต์

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ ๓. ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ ๔. ซ่อมเครื่องตัดหญ้า

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ๕. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ ๖. ซ่อมแซมแก้ไขและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๗. จัดสร้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา ๘. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๙. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ

ช่วยดูแล ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

๑๐. ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องกว้าน

บานระบาย

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

253 นางสมร รื่นเริง ช่างฝีมือสนาม ช 3 8973 31,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ตรวจสภาพความเสียชํารุดของอาคาร เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ก่อนทําการซ่อมแซม

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ควบคุมงานซ่อมแซม ปตร.  ทรบ. 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ที่ชํารุดเสียหายในเขตโครงการ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. บํารุงรักษาอาคารชลประทาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. จัดทํารายงานแผน-ผลงานซ่อมแซม

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา อาคารที่ดําเนินการ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 5. คํานวณปริมาณงานต่าง ๆ  และจัดทํา 

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ประมาณการงานต่าง ๆ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 6. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

254 นายขวัญชัย ช่างฝีมือสนาม ช 4 8974 24,850 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งมีหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พิชัยวรุตมะ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 1. ตรวจสภาพความเสียชํารุดของอาคาร เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย รับผิดชอบ ก่อนทําการซ่อมแซม

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานช่างฝีมือสนาม โดยควบคุมตรวจสอบ 2. ควบคุมงานซ่อมแซม ปตร. , ทรบ. 

การปฏิบัติงานของช่างฝีมือสนามในระดับ ที่ชํารุดเสียหายในเขตโครงการ

รองลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงาน 3. บํารุงรักษาอาคารชลประทาน

ช่างฝีมือสนามที่ยากมากและต้องใช้ความรู้ 4. จัดทํารายงานแผน-ผลงานซ่อมแซม

ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก อาคารที่ดําเนินการ

โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบ 5. สํารวจงานขุดลอกคลอง ซ่อมแซมคลอง/

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คันกั้นน้ํา

6. ติดตามงานต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังดําเนินการ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

255 นายอําไพ นิลแสง ช่างฝีมือสนาม ช 3 8979 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม ๑. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ท่อระบายน้ําต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ๒. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ และบ้านพัก

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ๓. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ๔. ทําหน้าที่พนักงานส่งน้ําของโครงการ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ๕. ควบคุมการเปิด-ปิด ปตร.ต่าง ๆ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ๖. สํารวจการเพาะปลูกพืช

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ๗. สํารวจอาคาร รุกล้ํา

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ๘. รายงานด้านการเพาะปลูกประจําสัปดาห์

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย และสํารวจ ผลผลิตข้าวนาปี

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

256 นายสมศักดิ์ มีศิลป์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8980 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่น ประปา เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ไฟฟ้า

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. รวบรวมสถิติการเกษตร 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 3. ดูแลประตูระบายน้ําลาดบัวหลวง ประตูระบาย

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ น้ําปลายคลองญี่ปุ่นเหนือ และประตูระบายน้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ปลายคลองสาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. อ่าน บันทึก และรายงานระดับน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 5. ระวังชี้แนวเขตชลประทาน สํารวจอาคารรุกล้ํา

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน และสํารวจการเพาะปลูก

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 6. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน ที่ทําการ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย และบ้านพัก

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

8. ทําความสะอาด อาคารชลประทาน

9. ควบคุมการปิด - เปิด ประตูระบายน้ํา

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

257 นายธงชัย สะพุ่ม ช่างฝีมือสนาม ช 3 8981 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่น เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ประปา ไฟฟ้า

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ําต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ และบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

258 นายกมล สรวงสิงห์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8983 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซม งานปรับปรุง 

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา อาคารชลประทาน ท่อระบายน้ํา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ตัดหญ้า และทําความสะอาดบริเวณ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ที่ทําการฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 5. ทําการกําจัดวัชพืชคลองสายต่าง ๆ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 6. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนามที่ยากมาก และต้อง

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญงาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย สูงมาก

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

259 นายศราวุธ ผลยิ่ง ช่างฝีมือสนาม ช 3 8985 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ออกสํารวจสภาพน้ําท่า  ในเขต เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล รับผิดชอบของโครงการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. จัดทําบัญชีระดับน้ําท่าส่งประธาน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ศูนย์เฉพาะกิจ  คป.จน.  ผจบ.ชป.11 

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ประจําทุกวัน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. รวบรวมบัญชีน้ําท่า  บัญชีเก็บกักน้ํา  

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา บัญชีปริมาณน้ําฝนส่ง  สชป.11  

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และ  ผส.อน.

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. ออกสํารวจการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ผลผลิต ข้าว พืชไร่  ในเขตรับผิดชอบ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

260 นายวัลลภ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8989 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ศรีเงินทรัพย์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม ๑. ดูแลประตูระบายน้ําปากคลองสาลี เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และตัดหญ้าบริเวณชานคลอง

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ๒. สํารวจอาคารรุกล้ํา และสํารวจ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน การเพาะปลูกพืช ต.ไผ่กองดิน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ๓. ทําความสะอาดอาคารชลประทาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ๔. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ําต่าง ๆ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ๕. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ และบ้านพัก

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ๖. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ๗. ดูแลประตูระบายน้ําบ้านหงษ์

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๘. ดูแลประตูระบายน้ําองครักษ์

๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

261 นายเฉลียว ช่างฝีมือสนาม ช 3 8990 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พูลสวัสดิ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม ๑. ดูแล ปตร.ช่างเหล็ก อ่านและบันทึก เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ระดับน้ําประจําวัน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ๒. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่น ประปา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ไฟฟ้า

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ๓. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ําต่าง ๆ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ๔. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ และบ้านพัก

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ๕. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

262 นางสุนัน มีศิลป์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8995 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่น เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ประปา ไฟฟ้า

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ําต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ และบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

263 นายธานี ธาราแสวง ช่างฝีมือสนาม ช 3 8997 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซม งานปรับปรุง เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อาคารชลประทาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่นประปา ไฟฟ้า

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ และบ้านพัก

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ตัดหญ้า และทําความสะอาดบริเวณ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ที่ทําการฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 6. ทําการกําจัดวัชพืชคลองสายต่าง ๆ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 7. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนามที่ยากมาก และต้อง

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญงาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สูงมาก

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

264 นางกัญญา ไตรอรุณ ช่างฝีมือสนาม ช 3 8999 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค เช่น เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ประปา ไฟฟ้า

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ําต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ และบ้านพัก

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

265 นายราเชน  พนักงานส่งน้ํา ส 2 9002 28,030 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พิชัยวรุตมะ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญเกี่ยวกับการส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานสํารวจพื้นที่การเกษตรและ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน โดยควบคุมการส่งน้ําในแปลงนาที่อยู่ การเพาะปลูก  จัดเก็บข้อมูล  รายงานการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ในความรับผิดชอบ 10,000 ไร่และ เพาะปลูกพืช

ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รักษาอาคาร 2. ตรวจสภาพน้ําเน่าเสียบริเวณแม่น้ําท่าจีน  

ชลประทาน พนักงานรักษาคลอง และเก็บตัวอย่างการวัดน้ําส่ง ผส.อน.

พนักงานทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่ดูแล 3. จัดทําดําเนินงานขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา และอาคาร และตรวจสอบเอกสาร

ชลประทาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทําแผนสํารวจข้าวนาปี  เก็บข้อมูลแบบ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบการสอบถามสํารวจผลผลิต ข้าวนาปี

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

266 นางสาวชวาลา พนักงานพัสดุ ส 3 9004 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ทองคํา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ๑. พิมพ์รายงานความต้องการพัสดุ พด. 01

สํานักงานชลประทานที่ 11 จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่อง 2. คุมทะเบียนรายงานความต้องการพัสดุ 

การจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่าง พด. 01

หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษา 3. ตรวจรายงานขอซื้อ/จ้าง

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ 4. กรอกราคาสินค้ารายงานความต้องการ

รองลงมา พัสดุ พด. 01

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ทําใบเสนอราคา

6. พิมพ์รายงานครุภัณฑ์ประจําปี

7. บันทึกระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

http://process.gprocurement.go.th

(กรมบัญชีกลาง) เพื่อดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

คุมทะเบียนใบสั่งน้ํามัน

8. บันทึกระบบ GFMIF Web Online 

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจองเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

267 นางจําเรียง กรเอี่ยม พนักงานธุรการ ส 4/หน. 9005 25,970 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วย เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 2. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก

สํานักงานชลประทานที่ 11 ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลติดต่อ รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่างๆ

ประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการ 3. ปฏิบัติงานด้านธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ของโครงการ ลงทะเบียนรับ-ส่งออกเลขที่

โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หนังสือราชการ

หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับ 4. ตรวจสอบและให้คําปรึกษาในเรื่องของ

งานธุรการและงานสารบรรณ หนังสือราชการ

5. ค้นหาและ เก็บรักษาหนังสือราชการ

6. จัดทําแจ้งเวลาทําการข้าราชการ

ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ

7. จัดพิมพ์รายงานแจ้งชั่วโมงวันทํางาน

ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา

8. จัดส่งหนังสือเอกสารให้แก่หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง กรอกแบบฟอร์ม ร่างหนังสือ

โต้ตอบง่ายๆ

9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. รับ-ส่งเอกสารด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

268 นางสอาด อะมะตะ พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 9006 25,250 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในด้านการเงินและบัญชี  โดย 1. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น จัดทําฎีกา เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน รับ-จ่ายเงิน 2. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 

ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญ การเบิกจ่าย เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโครงการ

เงินที่ไม่มีปัญหามากนัก หรือมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 3. ทําหน้าที่สอบประเภทเงินในระบบ BIS

อยู่แล้ว ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน 4. คุมเงินตามแผนงบประมาณ

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ๕. ตรวจสอบใบสําคัญ ค่าวัสดุ  ค่าแรง 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เบี้ยเลี้ยง  ค่าสาธารณูปโภค

6. จัดทําคําขอเบิก-จ่าย และเอกสารแบบ 

คําขอเบิก ค่าวัสดุ ค่าแรง เบี้ยเลี้ยง

7. เก็บรักษาใบสําคัญต่าง ๆ และหลักฐาน

การเบิกจ่ายค่าแรง เบี้ยเลี้ยง

8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. รับ-ส่งเอกสารด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

269 นางนุสรา บํารุงเขต พนักงานธุรการ ส 3 9009 25,250 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ทําหน้าที่หัวหน้างานธุรการและปฏิบัติการ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ทั่วไป ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ 2. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 3. จัดทําใบลา ตรวจสอบวันลา และลงทะเบียน

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก หนังสือราชการต่าง ๆ

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ 4. จัดพิมพ์รายงาน ประจําเดือนต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 6. รับ-ส่งเอกสารด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา 7. จัดทําใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ 8. จัดทําใบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 9. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 10. ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา

ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อ

ประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุม

ตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ หลายด้าน หรือ

ด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานธุรการและ

งานสารบรรณ

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

270 นางอารีย์ พนักงานธุรการ ส 3 9011 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ศรีเงินทรัพย์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ทําหน้าที่หัวหน้างานธุรการและปฏิบัติการ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรม

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ 2. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 3. ลงรับหนังสือราชการต่าง ๆ

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก 4. ลงรับเบิก ใบสําคัญค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าเบี้ยเลี้ยง

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ ค่าล่วงเวลา

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 6. รับ-ส่งเอกสารด้วยสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 7. วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ ประเมินผล ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหา

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ

หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่ง เกี่ยวกับงาน

ธุรการและงานสารบรรณ

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

271 นายชูชาติ แซ่โต๊ะ พนักงานพิมพ์แบบ ส 3 9015 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญงานสูงในการพิมพ์และเข้าเล่ม 1. ปฏิบัติงานในการพิมพ์แบบ และเข้าเล่ม เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน แบบแปลนสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์แผนที่ต่างๆ แบบแปลนสิ่งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์  แผนที่ต่าง ๆ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุง 2. ออกสํารวจ รูปตัด ให้แนวระดับจากเส้น

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน วัดระยะ คันกั้นน้ําลํารางรางธรรมชาติ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ก่อนและหลังขุดลอก

3. ออกสํารวจ เพื่อการออกแบบ งานก่อสร้าง 

ปตร. ทรบ. และสะพานในเขตโครงการ

4. ดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ในการพิมพ์ และเข้าเล่มแบบแปลน

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

272 นายสมยศ สุขสุมิตร พนักงานขับรถยนต์ ส 2 9016 26,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา ๑. ปฏิบัติงานขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ไปปฏิบัติราชการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ ๒. บํารุงรักษาและทําความสะอาดรถยนต์

รถดังกล่าว ๓. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมใช้งาน

๔. ติดต่อกับประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

๕. ซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ

๖. ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องกว้าน

บานระบาย

๗. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตามอายุการใช้งาน

และเหตุขัดข้อง

๘. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ

๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

273 นายไพโรจน์ ทองศรี พนักงานขับรถยนต์ ส 2 9017 28,560 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ปฏิบัติงานขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ไปปฏิบัติราชการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ 2. บํารุงรักษาและทําความสะอาดรถยนต์

รถดังกล่าว 3. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมใช้งาน

4. ติดต่อกับประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

274 นายธนัตถ์ชาติ พนักงานการเกษตร ส 4 9018 28,030 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ชมวิชา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญสูงเกี่ยวกับงานการเกษตรอย่างใด 1. ปฏิบัติงานขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่ไป เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติราชการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 1. ช่วยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา 2. ตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตร

วิเคราะห์ค้นคว้า ทดลองด้านการเกษตร เช่น 3. อบรมให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาแก่

การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ เกษตรกรเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านเกษตร

การปรับปรุงวิธี การผลิตการใช้ปุ๋ย การเก็บ 4. ตรวจสภาพน้ํา สํารวจการเพาะปลูกพืช ดูแล

รักษาผลผลิตการเกษตร การป้องกัน กําจัด การบุกรุกที่ราชพัสดุ

ศัตรูพืช เป็นต้น 5. รวบรวมสถิติการเกษตร ระวังชี้แนวเขต

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเข้า ชลประทาน

การส่งออก การนําผ่านของพืชผลผลิตจาก 6. อ่าน บันทึก และรายงานระดับน้ํา

พืชและวัสดุการเกษตร 7. ควบคุมการเปิด - ปิด ประตูระบายน้ํา

3. ช่วยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตร 8. ดูแลประตูระบายน้ําญี่ปุ่นเหนือ

ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อออกใบอนุญาต 9. ร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา

4. ช่วยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อส่งเสริม 10. ประสานงานกับหน่วยโยธาธิการและผังเมือง

และเผยแพร่งานด้านเกษตรรวมทั้งให้ เกี่ยวกับงานกําจัดวัชพืช

คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 11. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล 12. สํารวจอาคารรุกล้ํา เข้าประชุม ติดต่อ

ตลอดจนแก้ปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

275 นายดํารง ม่วงพรวน พนักงานขับรถยนต์ ส 2 9019 28,560 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ดูแลประตูระบายน้ําปากคลองบางซอ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข 2. อ่าน บันทึก และรายงานระดับน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ 3. สํารวจอาคารรุกล้ําและสํารวจการเพาะปลูกพืช

รถดังกล่าว บ่อกุ้ง บ่อปลา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ทําความสะอาด อาคารชลประทาน

5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ตัดหญ้า และกําจัดวัชพืชบริเวณ

ประตูระบายน้ํา และคลองสายต่าง ๆ

7. ปฏิบัติงานซ่อมแซม งานปรับปรุงอาคาร

ชลประทาน และท่อระบายน้ํา

8. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

276 นายนคร บํารุงเขต พนักงานขับรถยนต์ ส 2 9020 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ทําหน้าที่หัวหน้างานซ่อมแซม งานปรับปรุง เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข อาคารชลประทาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ 2. ทําหน้าที่หัวหน้างานก่อสร้าง งานโยธา 

รถดังกล่าว งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ขับรถยนต์ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3

4. ทําการเก็บรักษายานพาหนะและเครื่องจักร

5. ซ่อมบํารุงยานพาหนะส่วนกลาง

6. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง โดยใช้ความรู้

ประสบการณ์ และความชํานาญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

7. ให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบทางด้าน

งานก่อสร้างต่าง ๆ

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่
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ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

277 นายวิชัย  ชาติไทย นายท้ายเรือ ส 3 9021 31,880 1. ถือท้ายเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดเกินกว่า ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา 30 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์ 1. ทําหน้าที่ขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับ ไปติดต่อราชการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ระบบการถือท้าย รักษาความสะอาดตัวเรือ 2. จัดทําแผนการตรวจเช็ครถยนต์ และ

ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ เตรียมการซ่อมรถยนต์

ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรือ 3. ตรวจเช็คและซ่อมบํารุงรักษาเครื่องยนต์

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4. จัดทําประวัติการซ่อมรถยนต์

5. ติดตามผลการซ่อมบํารุงรักษารถยนต์

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. ซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ

เครื่องยนต์ต่าง ๆ

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่
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ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

278 นายสมชาย พนักงานขับรถยนต์ ส 2 9023 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อินทรผล โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ชํานาญในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา

ปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนเครื่องจักรกล รถดังกล่าว 2. ขับรถยนต์พาเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. บํารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4. ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล

ของโครงการ

5. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลตามกําหนด

ระยะเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีอายุ

การใช้งานได้ดี

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
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ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

279 นายสมชาย โกษะ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9024 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซ่อมแซม เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อาคารชลประทาน ประตูระบายน้ํา และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ท่อระบายน้ําต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ดูแลสถานีสูบน้ําสิงหนาท

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ตรวจสภาพน้ํา และอาคารชลประทาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ดูแลประตูระบายน้ําปลายคลองสาย 4

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนามที่ยากมากและต้องใช้

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญงาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน สูงมาก

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         
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ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

280 นายกังวาน พนักงานชลประทาน บ 2 9025 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เลิศพันธ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ตรวจสภาพน้ําที่มีระดับน้ําผิดปกติ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา 2. ดูแลมิให้บุคคลภายนอกมาเปิด-ปิด

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย บานประตู

3. เก็บเศษขยะ วัชพืช ตามอาคารและ

หน้าต่างบานประตู ประตูระบายน้ํา

4. ตรวจสภาพน้ํา และอาคารเมื่อพบ

ระดับผิดปกติหรืออาคารชํารุด รายงาน

ผู้บังคับบัญชาทราบ

5. ดูแล ทําความสะอาดแผ่นระดับน้ํา

ทุกสัปดาห์ ดูแลรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพ

เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซ่อมแซม

อาคารชลประทาน ประตูระบายน้ํา  

และท่อระบายน้ํา ต่างๆ 

7. ปฏิบัติงานก่อสร้างงานโยธา

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่
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ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

281 นายสมทรง พนักงานชลประทาน บ 2 9026 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สุขสุมิตร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ดูแล ประตูระบายน้ําไม้ตรา เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา 2. ตรวจสอบดูแลมิให้บุคคลภายนอกมา

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เปิด-ปิดบานประตูระบายน้ํา

3. อ่านและบันทึกรับด้านเหนือน้ําและ

ท้ายน้ําของอาคาร พร้อมระยะเปิด-ปิดบาน

4. ตรวจสภาพน้ํา และอาคารเมื่อพบ

ระดับน้ําผิดปกติ หรืออาคารชํารุด 

แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ

5. เก็บเศษขยะ วัชพืช ตามอาคารและ

หน้าบานประตูระบาย

6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซ่อมแซม

อาคารชลประทาน ประตูระบายน้ํา  

และท่อระบายน้ํา ต่างๆ

7. สํารวจการเพาะปลูกพืชและอาคารรุกล้ํา

8. ปฏิบัติงานก่อสร้างงานโยธา

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

282 นายสมยศ เกิดโภคี พนักงานการเกษตร ส 2 9028 21,500 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญเกี่ยวกับงานการเกษตรอย่างใด 1. ดูแล ประตูระบายน้ําคลองสาน ประตูระบายน้ํา เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น บางซ้าย ประตูระบายน้ําหนองบัว

สํานักงานชลประทานที่ 11 1. ช่วยนักวิชาการเกษตรในการศึกษา และประตูระบายน้ําหนองอ้อ

วิเคราะห์ค้นคว้า ทดลองด้านการเกษตร เช่น 2. สํารวจอาคารรุกล้ํา และสํารวจการเพาะ

การปรับปรุงพันธุ์การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ ปลูกพืช

การปรับปรุงวิธีการผลิตการใช้ปุ๋ย การเก็บ 3. วิเคราะห์ค้นคว้า วิธีการใช้ปุ๋ย การเก็บรักษา

รักษาผลผลิตการเกษตร การป้องกันกําจัด ผลผลิตทางเกษตร การป้องกันกําจัดศัตรูพืช

ศัตรูพืช เป็นต้น 4. ตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตร

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเข้า 5. อบรมให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาแก่

การส่งออก การนําผ่านของพืชผลผลิตจาก เกษตรกรเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านเกษตร

พืชและวัสดุการเกษตร 6. อ่าน บันทึก และรายงานระดับน้ํา

3. ช่วยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตร 7. ทําความสะอาดอาคารชลประทาน

ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อออกใบอนุญาต 8. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

4. ช่วยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อส่งเสริม ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ําต่าง ๆ

และเผยแพร่งานด้านเกษตรรวมทั้งให้คํา 9. ทําความสะอาดทั้งด้านเหนือน้ําและท้ายน้ํา

ปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 10. ดูแลการบุกรุกที่ราชพัสดุ

5. ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล 11. ร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา

ตลอดจนแก้ปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 12. ควบคุมการเปิด - ปิดประตูระบายน้ํา

ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 13. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

283 นายสุรพงศ์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 9029 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

มังกรกรรณ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก ๑. ดูแลประตูระบายน้ําปลายคลองจระเข้คลื่น เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ประตูระบายน้ําปลายคลองส่งน้ําสาย 1

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ และประตูระบายน้ําโซน 20

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. อ่าน บันทึก และรายงานระดับน้ํา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. สํารวจอาคารรุกล้ําและสํารวจการเพาะปลูกพืช

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ บ่อกุ้ง บ่อปลา

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 4. ทําความสะอาดอาคารชลประทาน

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน 6. ตัดหญ้า และกําจัดวัชพืชบริเวณ

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน ประตูระบายน้ํา และสถานีสูบน้ํา

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 7. ปฏิบัติงานซ่อมแซม งานปรับปรุงอาคาร

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ชลประทาน และท่อระบายน้ํา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 8. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

284 นายโสภณ โภชชงค์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 9030 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ดูแลประตูระบายน้ําบางแขยง และ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ประตูระบายน้ําท่าช้าง

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. สํารวจข้อมูลเบื้องต้นงานด้านซ่อมแซมปรับปรุง

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 4. สํารวจอาคารุกล้ํา และการเพาะปลูกพืช

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 5. ทําความสะอาดอาคารชลประทาน

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน 6. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ําต่างๆ

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 7. ทําความสะอาดทั้งด้านเหนือและท้ายน้ํา

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

285 นายยิ่งยศ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9031 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ทองระยับ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ดูแลประตูระบายน้ํานายฉัตร เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล 2. สํารวจอาคารรุกล้ํา และการเพาะปลูกพืช

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 3. ทําความสะอาดอาคารชลประทาน 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ําต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 4. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ําต่าง ๆ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ทําความสะอาดทั้งด้านเหนือน้ําและท้ายน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 6. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนามที่ยากมากและต้องใช้

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ สูงมาก

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

286 นายวิเชียร ช่างฝีมือสนาม ช 2 9032 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

จันทร์เศรษฐี โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก ๑. ดูแลประตูระบายน้ําปลายคลองสาลี เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ประตูระบายน้ําดาบเงิน ประตูระบายน้ํากลาง

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ คลองศพเพลิง ประตูระบายน้ํากลางคลองสาลี

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. อ่าน บันทึก และรายงานระดับน้ํา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา และการเพาะปลูกพืช

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ บ่อกุ้ง และบ่อปลา

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 4. ทําความสะอาดอาคารชลประทาน

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 5. ดูแลสถานีสูบน้ําปลายคลองสาลี

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน 6. ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องสูบน้ํา

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 7. ประสานงานกับหน่วยงานกรมโยธาธิการ

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน และผังเมืองเกี่ยวกับงานกําจัดวัชพืช

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 8. ตัดหญ้า  และกําจัดวัชพืชบริเวณ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประตูระบายน้ํา และสถานีสูบน้ํา

9. ปฏิบัติงานซ่อมแซม งานปรับปรุง

อาคารชลประทาน ท่อระบายน้ํา

10. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

287 นายอํานวย ใจสุขดี ช่างฝีมือสนาม ช 3 9033 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ดูแลประตูระบายน้ําปลายคลองบ้านโคก เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ประตูระบายน้ําปลายคลองโซน 19 ประตูระบาย

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา น้ํารางหวายเหนือ และคันกั้นน้ําสาย 2

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนามที่ยากมากและต้องใช้

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญงาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม สูงมาก

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 3. อ่าน บันทึก และรายงานระดับน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. สํารวจอาคารรุกล้ํา และการเพาะปลูกพืช

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน บ่อกุ้ง บ่อปลา

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 5. ทําความสะอาดอาคารชลประทาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ตัดหญ้าและกําจัดวัชพืชบริเวณ

ประตูระบายน้ํา และสถานีสูบน้ํา

8. ปฏิบัติงานซ่อมแซม งานปรับปรุง

อาคารชลประทาน และท่อระบายน้ํา

9. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

288 นายสมหมาย ช่างฝีมือสนาม ช 2 9036 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โภชชงค์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ดูแลประตูระบายน้ําปากคลองขนมจีน เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ปตร.ขนมจีน ปตร.คลองทราย และ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ ปตร.ปากคลองสาย 4

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. สํารวจข้อมูลเบื้องต้นงานด้านซ่อมแซมปรับปรุง

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค อาคาร ถนน สะพาน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ 3. สํารวจอาคารรุกล้ํา และการเพาะปลูกพืช

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 4. ทําความสะอาดอาคารชลประทาน

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 5. ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลประทาน

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน ท่อระบายน้ํา ประตูระบายน้ําต่าง ๆ

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 6. ซ่อมแซมอาคารที่ทําการ และบ้านพัก

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 7. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

289 นางอนุรัตน์ พนักงานธุรการ ส 3 9038 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

คล้ายสุบรรณ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท 1. ทําหน้าที่หัวหน้างานธุรการและปฏิบัติการทั่วไป เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือ 2. ปฏิบัติงาน รับ - ส่ง หนังสือราชการ

โต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ของฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน

ความเรียบร้อยของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ

ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจทานการบันทึกข้อมูล ซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ 5. ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน

พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ

อื่นที่เกี่ยวข้อง 6. ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชํารุด ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหา

ให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุดเสียหาย ขัดข้องในการปฏิบัติงานทางด้านธุรการ และ

เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ งานสารบรรณของฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ระบบชลประทาน

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้อง

8. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

290 นายสานิตย์ พนักงานชลประทาน บ 2 9040 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เอี่ยมสะอาดศรี โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ดูแลประตูระบายน้ําบางปลาร้า และ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา ประตูระบายน้ําปลายคลองบางซอ

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. อ่าน บันทึก และรายงานระดับน้ํา

3. สํารวจอาคารรุกล้ํา และสํารวจการเพาะปลูกพืช

บ่อกุ้ง บ่อปลา

4. ทําความสะอาด อาคารชลประทาน

5. ดูแลสถานีสูบน้ําบางคันชั่ง

6. ควบคุมการปิด-เปิด เครื่องสูบน้ํา

7. ประสานงานกับหน่วยงานกรมโยธาธิการ

และผังเมืองเกี่ยวกับงานกําจัดวัชพืช

8. ตัดหญ้า และกําจัดวัชพืชบริเวณ 

ประตูระบายน้ํา และสถานีสูบน้ํา

9. ปฏิบัติงานซ่อมแซม งานปรับปรุง

อาคารชลประทาน ท่อระบายน้ํา

10. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

291 นายทวีป ช่างเครื่องจักรกล ช 3 9041 21,500 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

วงษ์วิจารณ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง 1. ซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ในการปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของ 2. ซ่อมแซมเครื่องจักรก่อสร้าง

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักร เครื่องยนต์คํานวณรายการและ 3. ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องกว้าน

ประมาณราคาในการซ่อมสร้าง คิดประกอบ บานระบาย

ติดตั้ง ตรวจรับควบคุมการใช้และการเก็บ 4. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามอายุการใช้งาน

รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ และเหตุขัดข้อง

ปฏิบัติงาน ให้คําปรึกษาแนะนําในการ 5. บํารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ

ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 6. คํานวณ และประมาณราคาในการสร้าง

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และบํารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ

7. จัดทํารายงานเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ

เครื่องจักร เครื่องยนต์ แบบต่าง ๆ

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

292 นางเฉลิมพร พนักงานพัสดุ ส 2 9042 21,500 1. ปฏิบติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ธาราแสวง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญเกี่ยวกับงานการพัสดุ เช่น การจัดหา 1. ทําการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง และจัดทําบัญชี เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย นําส่ง จัดทํา น้ํามันเชื้อเพลิง

สํานักงานชลประทานที่ 11 ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้องของ 2. ทําการเบิกจ่ายของพัสดุ และจัดทําบัญชี

เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและ การเบิกจ่ายของพัสดุ

สถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ 3. ดูแลบริเวณที่ทําการ ฝ่ายส่งน้ําและบํารุง

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รักษาที่ 3

4. จัดทํารายงานการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง

5. เปิด-ปิด คลังพัสดุ จัดเรียงวัสดุ 

และทําความสะอาดคลังพัสดุ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

293 นายสมบัติ ช่างฝีมือสนาม ช 2 9043 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เหมือนมาโนช โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ตัดหญ้า และทําความสะอาดบริเวณที่ทําการ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ตัดหญ้า และกําจัดวัชพืชบริเวณ

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ประตูระบายน้ํา และคลองสายต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ปฏิบัติงานซ่อมแซม งานปรับปรุงอาคาร

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ ชลประทาน และท่อระบายน้ํา

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 4. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

294 นางบังอร โกษะ ช่างฝีมือสนาม ช 2 9044 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซม งานปรับปรุง เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง อาคารชลประทาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ตัดหญ้า และทําความสะอาดบริเวณที่ทําการ

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 4. ทําการกําจัดวัชพืชคลองสายต่าง ๆ

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 5. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนามที่ยากมาก และต้อง

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมาก

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

295 นางสุมาลัย ภู่รัตน์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 9045 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซม งานปรับปรุงอาคาร เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ชลประทาน ท่อระบายน้ํา และประตูระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ทําการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้พาหนะส่วนกลาง

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ และทําบัญชีการใช้น้ํามัน

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 4. จัดทํารายงานการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 5. ดูแลประตูระบายน้ํา อาคารชลประทาน

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน 6. ทําความสะอาดอาคารชลประทาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

296 นายปรีชา  พนักงานชลประทาน บ 2 9047 19,410 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

คงสมบูรณ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา ๑. ดูแลประตูระบายน้ําบ้านหงษ์ ประตูระบายน้ํา เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา องครักษ์ และประตูระบายน้ําปากคลองสาลี

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. อ่าน บันทึก และรายงานระดับน้ํา

3. สํารวจอาคารรุกล้ํา และสํารวจการ

เพาะปลูกพืช บ่อกุ้ง บ่อปลา

4. ทําความสะอาดอาคารชลประทาน

5. ดูแลสถานีสูบน้ําบางยี่หน

6. ควบคุมการปิด-เปิด เครื่องสูบน้ํา

7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. ตัดหญ้า และกําจัดวัชพืชบริเวณ 

ประตูระบายน้ํา และสถานีสูบน้ํา

9. ปฏิบัติงานซ่อมแซม งานปรับปรุง

อาคารชลประทาน และท่อระบายน้ํา

10. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุม

ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

297 นายวิชาญ พนักงานสื่อสาร ส 2 9048 25,670 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เที่ยงอินทร์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญเกี่ยวกับงานสื่อสาร เช่น รับและส่งข่าว 1. รับระดับน้ํา ตามประตูระบายน้ําต่าง ๆ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารในระบบต่างๆ เช่น 2. รับ-ส่ง ข่าวทางโทรศัพท์ โทรสาร 

สํานักงานชลประทานที่ 11 โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ โทรสําเนา อิเล็กทรอนิกส์สารบรรณ

เป็นต้น รวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลต่างๆ 3. จัดทํารายงานบัญชีระดับน้ําท่าตาม

เกี่ยวกับการสื่อสาร ช่วยตรวจสอบ คัดเลือก ประตูระบายน้ําต่าง ๆ

และเรียบเรียงข่าว ช่วยตรวจสอบและเฝ้าฟัง 4. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ 

การใช้คลื่นความถี่วิทยุ ช่วยจัดทําทะเบียน โทรสาร และเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ

ความถี่ 5. ทําหน้าที่พนักงานเกษตร ดูแลและรวบรวม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลการเพาะปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์

และทํารายงานการเพาะปลูก

6. รายงานสถานการณ์น้ําตามประตูระบายน้ํา

ต่าง ๆ

7. วางแผนการเพาะปลูก และวางแผนการใช้

เครื่องสูบน้ํา

8. ประสานงานการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้งาน

9. ทําหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมและกิจกรรม

ต่อเนื่อง

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

298 นายจิระเมศร์ ช่างเครื่องจักรกล ช 2 9049 21,500 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ปิยภัทร์เดชานนท์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญ 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ในงานช่างเครื่องจักรกล เช่น สร้าง ซ่อม เครื่องยนต์ต่างๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ประกอบ ติดตั้ง แก้ไขปรับปรุง บํารุงรักษา 2. ดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล

ตรวจและทดสอบ ควบคุมการทํางานของ เครื่องมือกล เครื่องกว้านบานระบาย

เครื่องจักรเครื่องยนต์ รวบรวมข้อมูลและ ท่อระบายน้ํา และอุปกรณ์ต่างๆ

จัดทําประวัติการซ่อมสร้าง คํานวณรายการ 3. ปฏิบัติงานในการกลึง เจาะ คว้าน ไส ตัด

และประมาณราคา และเจียระไนโลหะ ด้วยเครื่องมือกลต่างๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจและทดสอบควบคุมการทํางานของ

เครื่องจักร เครื่องยนต์ รวบรวมข้อมูลและ

จัดทําประวัติการซ่อมสร้างคํานวณรายการ

และประมาณราคา

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

299 นางทัศนา พนักงานธุรการ ส 3 9050 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

 แสงไพโรจน์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท 1. ทําหน้าที่หัวหน้างานธุรการ และปฏิบัติการ เป็นต้นไป

เจ้าเจ็ด-บางยี่หน และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั่วไป ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2

สํานักงานชลประทานที่ 11 เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือ 2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ และสื่อสาร ลงทะเบียน

โต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม รับ - ส่ง ออกเลขที่หนังสือราชการ

ความเรียบร้อยของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 3. ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา

ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหา

ตรวจทานการบันทึกข้อมูล ซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ ขัดข้องในการปฏิบัติงานทางด้านธุรการ และ

พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ งานสารบรรณของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2

อื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชํารุด ที่เกี่ยวข้อง

ให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุดเสียหาย 5. ร่าง พิมพ์และตรวจสอบหนังสือราชการทั่วไป

เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 6. จัดทําและตรวจสอบใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 7. จัดทําใบสําคัญ เบิกค่ารักษาพยาบาล 

และค่าเล่าเรียนบุตร

8. อ่าน และจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจําเดือน

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

300 นายพิฎชญุตมิ์  ช่างสํารวจ ช 3 9052 28,560 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

จันทร โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ ๑. จัดทําแบบ AUTO-CAD และตรวจสอบ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ชํานาญสูงในงานสํารวจ เช่น การสํารวจ รายละเอียดประกอบงานขออนุญาตของ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภูมิประเทศ วัดระดับภูมิประเทศ หน่วยงานรัฐและเอกชน

การตรวจสอบข้อมูลจากการสํารวจ 2. จัดทํารายละเอียดงานแบบเบื้องต้น

แผนที่แบบต่างๆ เป็นต้นรวมทั้งให้ ของโครงการ เพื่อส่ง สชป.11 ออกแบบ

คําแนะนําการปฏิบัติงานของช่างสํารวจ ๓. จัดทํารายละเอียดพร้อมแผนงาน

ในระดับรองลงมา แบบขุดลอกของโครงการ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบงานสํารวจสนาม งานออกแบบ

พร้อมตรวจรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

5. ควบคุมการสํารวจและวางตําแหน่ง

งานต่าง ๆ ของโครงการ 

6. ควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

301 นายวัลลภ  ช่างสื่อสาร ช 4 9053 34,110 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พรหมยก โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความ 1. ตรวจซ่อมระบบสายโทรศัพท์เคเบิ้ล เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ชํานาญอย่างสูงมากในงานช่างเครื่องสื่อสาร ภายนอกและภายในอาคาร  เครื่องโทรสาร

สํานักงานชลประทานที่ 11 ให้คําปรึกษาและคําแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวกับ และวิทยุสื่อสาร 

งานช่างสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง และช่วย 2. ติดตั้งเครื่องขยายเสียง และระบบ

ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน อินเทอร์เน็ต

ของช่างเครื่องสื่อสารในระดับรองลงมา 3. ติดตั้งเบอร์โทรศัพท์สายในและสายนอก

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้กับหน่วยงาน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

302 นายสุรชัย วัดนก ช่างฝีมือโรงงาน ช 4 9054 33,560 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานช่างฝีมือโรงงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานช่างฝีมือ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ความชํานาญอย่างสูงมากในงานด้านฝีมือโรงงาน โรงงาน  ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ อุปกรณ์บังคับน้ําของอาคารชลประทาน

ช่วยดูแลควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ให้มีสภาพใช้งานได้

ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 2. ออกพื้นที่ตรวจสอบการทํางานของ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เครื่องสูบน้ําระบบไฟฟ้าตามสถานีสูบน้ํา

ต่าง ๆ ภายในโครงการ รวมทั้งตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าและดวงไฟ  ภายในสํานักงาน

ทํารายงานเมื่อพบความผิดปกติเสนอ

ผู้บังคับบัญชา เพื่อดําเนินการซ่อมแซมต่อไป

3. เป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติงาน

ซ่อมแซมเครื่องจักรกล  พร้อมควบคุม

การทํางานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

303 นายวินัย ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 9055 22,980 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ศรีสังวาลย์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบาน เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ ระบาย อุปกรณ์บังคับน้ํา เครื่องสูบน้ําตาม

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม สถานีสูบน้ําและอาคารชลประทานต่าง ๆ 

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ 2. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ภายใน

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ สํานักงาน 

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

304 นายกล้าณรงค์ ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 9056 22,600 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ไทยทรงธรรม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานช่างฝีมือ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ โรงงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม และความชํานาญอย่างสูงมากในงานด้าน

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ ฝีมือโรงงาน

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยดูแลควบคุม ตรวจสอบการ

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. ปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบาน

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา ระบายอุปกรณ์บังคับน้ํา เครื่องสูบ ตาม

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สถานีสูบน้ําและอาคารชลประทานต่าง ๆ

4. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ภายใน

สํานักงาน

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

305 นางสาวมัลลิกา พนักงานพัสดุ ส 3 9061 22,230 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เชื้อชิน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ 1. ลงทะเบียนคุมประจําวันการเบิก-จ่าย เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา น้ํามันต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่อง 2. รายงานสรุปประจําเดือนการใช้น้ํามันต่าง ๆ

การจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่าง 3. จัดทําบัญชี Stock Card และรายงานการ

หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษา ใช้น้ํามันต่าง ๆ ตอนสิ้นปีงบประมาณ

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ 4. ลงทะเบียนคุมงานสอบราคา งานจ้างเหมา

รองลงมา งานจัดซื้อ/จ้าง  งานประกวดราคา

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. รับซองสอบราคาประจําปีงบประมาณ

6. ลงทะเบียนรับของประจําวัน

7. ลงทะเบียนบัญชีพัสดุ พด 43

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

306 นายเกษมสิทธิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9063 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

จินดาวงษ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ภาคสนาม

ปฏิบัติหน้าที่ที่ ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. งานซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทาน

โครงการส่งน้ําและบํารุงพระพิมล สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานได้

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. จัดทํารายงานกลุ่มผู้ใช้น้ํา พบปะรับฟัง

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ติดต่อประสานงานกับผู้นําท้องถิ่น 

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ในเขตความรับผิดชอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 5. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ในเขตอําเภอบางเลน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

307 นายชาตรี สุวานิช ช่างฝีมือสนาม ช 3 9064 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ชลประทาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธาต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ติดตั้งเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในสํานักงาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 6. ปฏิบัติงานด้านเกษตร และดูแลอาคาร

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ลุกล้ํา ในเขตคลองชลประทาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

308 นายสุเทพ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9065 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เที่ยงอินทร์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ชลประทาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง  งานโยธาต่าง ๆ  

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน 

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ติดตั้งเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในสํานักงาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

309 นายมานิตย์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9067 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

แก้วกอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ชลประทาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง  งานโยธาต่าง ๆ  

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน 

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ติดตั้งเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในสํานักงาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

310 นายภิรมย์ โพธิ์ทอง ช่างฝีมือสนาม ช 3 9069 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุง เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อาคารชลประทาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ต่าง ๆ ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ควบคุมการปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ควบคุมงานซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ควบคุมงานติดตั้งเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในสํานักงาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

311 นายจรวย ฤทธิ์ดี ช่างฝีมือสนาม ช 3 9070 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ชลประทาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธาต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ติดตั้งเครื่องใช้เครื่องอุปกรณ์สาธารณูปโภค

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ต่าง ๆ ภายในสํานักงาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 6. ควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชา

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 7. ควบคุม และปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคาร

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ต่าง ๆ บริเวณบ้านพัก  บริเวณที่ทําการ

หัวงานโครงการ และฝ่ายส่งน้ํา รวมถึง

ปฏิบัติงานสนาม

8. ควบคุม และปฏิบัติงานดูแลสนามหญ้า 

ตกแต่งต้นไม้บริเวณหัวงานโครงการ

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

312 นายปรีชา ตุ้มทอง ช่างฝีมือสนาม ช 3 9071 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุง เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อาคารชลประทานถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ต่าง ๆ ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ควบคุมการปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ควบคุมงานซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ควบคุมงานติดตั้งเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในสํานักงาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

313 นางเบญจวรรณ พนักงานพัสดุ ส 3 9072 24,080 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ภิรมย์รักษ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ 1. ตรวจสอบหนังสือค้ําประกันสัญญาพร้อม เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ดําเนินการจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สํานักงานชลประทานที่ 11 จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่อง ค่าจ้างล่วงหน้า 15%

การจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่าง 2. ลงทะเบียนคุมเอกสารการรับของประจําวัน

หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษา พด.30 ลงทะเบียนการจ่ายของประจําวัน

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ พด.31 ลงสมุดใบเบิก - จ่าย พด.32

รองลงมา และลงบัญชีวัสดุ พด.43

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ตรวจสอบและจัดทํารายงานข้อมูลสินทรัพย์

สร้างข้อมูลสินทรัพย์งานก่อสร้าง สท.1

4. ตรวจสอบรหัสสินทรัพย์งานระหว่างทํา

เป็นสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

5. ตรวจสอบและจัดทําจัดหาจัดซื้อ/จัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) โดยวิธี

ประกวดราคา E-Bidding และ วิธีเฉพาะเจาะจง

6. จัดทําสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้างเหมาพร้อม

ทําข้อผูกพันตามสัญญาพร้อมจัดทํารายงาน

การเบิกจ่ายเงิน

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

314 นางนุชณี พลับนิ่ม พนักงานธุรการ ส 3 9074 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารการจ้าง เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ ลูกจ้างชั่วคราวของโครงการฯ

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ 2. ตรวจสอบเอกสารแนบและใบสมัครสอบ

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ เลื่อนชั้นลูกจ้างประจํา

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 3. ตรวจสอบการลาในระบบการลา

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก อิเล็กทรอนิกส์ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ และพนักงานราชการ ของโครงการ

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ 4. คุมทะเบียนขออนุญาตไปราชการของ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ของโครงการ

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา 5. จัดทํารายงานสถิติการลาของข้าราชการ

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ 

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. คุมทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับ

ลูกจ้างประจําของโครงการ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

315 นายอุเทน แตงผึ้ง ช่างฝีมือสนาม ช 3 9075 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุง เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อาคารชลประทาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ต่าง ๆ ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ควบคุมการปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ควบคุมงานซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. ควบคุมงานติดตั้งเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในสํานักงาน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

316 นางปพิชญา พนักงานธุรการ ส 3 9076 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ปรีชาจารย์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ควบคุมลงทะเบียนคุมการรับ - ส่ง เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ เอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายส่งน้ําฯ ที่ 1

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ 2. ควบคุมดําเนินการเกี่ยวกับการลาในระบบ

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ การลาอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ฝ่ายส่งน้ําฯ ที่ 1

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก 3. ตรวจสอบจัดทําเอกสารขออนุมัติจ้าง

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดฝ่ายส่งน้ําฯ ที่ 1

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ 4. ตรวจสอบจัดทําเอกสารใบสําคัญค่าจ้าง

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดฝ่ายส่งน้ําฯ ที่ 1

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 5. จัดทํารายงานสถิติการลาของเจ้าหน้าที่

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา ในสังกัดฝ่ายส่งน้ําฯ ที่ 1

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

317 นางสาวฉันทนา ช่างฝีมือสนาม ช 3 9077 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โลลุวิวัฒน์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม ๑. ปฏิบัติงานสํารวจงานขุดลอกคลอง เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล งานเสริมคันคลอง งานขออนุญาตก่อสร้าง

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา สะพาน ประตูระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานปรับปรุงอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 2. จัดทําและเก็บข้อมูลบัญชีอาคารต่าง ๆ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม คลองชลประทาน  ธรรมชาติ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 3. เขียนแบบงานขุดลอกคลองโดย

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน โปรแกรม AUTO-CAD

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. จัดเก็บแบบงานก่อสร้าง งานขุดลอกคลอง

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 5. จัดทํา TOR เอกสารตกลงราคา สอบราคา

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เพื่อจัดรูปเล่ม

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย SPEC ในงานก่อสร้างต่าง ๆ

6. จัดทําเอกสารหนังสือราชการในความ

รับผิดชอบของสํารวจและออกแบบเบื้องต้น



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

318 นางสมปอง น้ําผึ้ง พนักงานพิมพ์ ส 3 9080 25,250 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น ๑. พิมพ์รายงานการตรวจรับพัสดุ พด.38 เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ใบตรวจรับพัสดุ พด.40 ใบแจ้งคณะ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ กรรมการตรวจรับ พด.36

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ๒. พิมพ์เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ ส่งให้หน่วยการเงินโครงการ

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง ๓. ตรวจสอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์ราย

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ละเอียดการจัดซื้อด้วยวิธีการตกลงราคา

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา    4.1 ตรวจสอบแผนงาน ML

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ    4.2 ลงทะเบียนคุม RQ

รองลงมา    4.3 ลงทะเบียนคุมรายงานความต้องการ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย พัสดุ

   4.4 ใบแจ้งราคาครั้งสุดท้าย

   4.5 บัญชีควบคุมการเบิกวัสดุหลัก

   4.6 สมุดทะเบียนสนองรับราคา

   4.7 จัดทําด้านเอกสารใบสําคัญทั้งชุด

   4.8 ทําหน้าที่ปลดประการสอบราคา



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

319 นางสาวสายหยุด พนักงานพิมพ์ ส 4 9081 26,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เอี่ยมยัง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ควบคุมตรวจสอบ การดําเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ ภายในฝ่าย

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ 2. แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานการลง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ การลงทะเบียนวันลา

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง การจัดทํารายงานต่าง ๆ ร่างหนังสือโต้ตอบราชการ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ต่าง ๆ การจัดส่งหนังสือเอกสารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 3. เก็บและค้นหา เข้าร่วมประชุม และจดบันทึกการ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง ประชุม การจัดทําเอกสารอนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ขออนุมัติทํางานล่วงเวลา

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ และลูกจ้างชั่วคราว ของฝ่าย

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 4. จัดทําเอกสารด้านการเงิน ใบสําคัญค่าจ้าง

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้ ลูกจ้างชั่วคราว ใบสําคัญค่าเล่าเรียนบุตร ค่า

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ รักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้และพนักงานราชการ จัดทําการรับ การจ่าย พัสดุ

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ สิ้นเปลือง เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ การเบิกจ่าย 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย น้ํามันเชื้อเพลิง ของฝ่าย

5. จัดทําหนังสือขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ 

ในเขตพื้นที่ของฝ่าย

6. จัดทํารายงานประจําเดือนของงานประตูน้ํา 

ทําบัญชีเรือแพผ่าน จําหน่ายตั๋ว ในเขตพื้นที่ฝ่าย

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

320 นางรวีวรรณ พนักงานพิมพ์ ส 4 9082 25,190 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ลินิชดา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์รายงานการควบคุมงบประมาณ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลให้สํานักกรม และหน่วยงานที่

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ เกี่ยวข้องทางอีเมลและโทรสาร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. พิมพ์รายงานการแจ้งเวลาทําการ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง ข้าราชการลูกจ้างประจํา

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ 3. ลงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ    4.1 จัดทําข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ แบบ ผป.02-04

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา    4.2 รายงานแผน/ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้  แบบ ผป.03 และ ตผจ.02

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์    4.3 รวบรวมข้อมูลแผน/ผลการดําเนินงาน

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้โครงการตามแผนการตรวจราชการ

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์    4.4 รวบรวมแผนผลการเบิกจ่ายเงิน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย งบประมาณ

   4.5 จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

321 นายจิระศักดิ์ พนักงานพิมพ์ ส 3 9083 24,080 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

บางน้อย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. จัดเก็บและบันทึกข้อมูลน้ําด้วย เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระดับน้ําท่า-น้ําฝน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ประจําวัน จากฝ่ายส่งน้ําต่าง ๆ ข้อมูล

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ น้ําฝนและระดับน้ําท่า

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ 2. รวบรวมรายงานผลการสูบน้ําประจําวัน

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง และส่งข้อมูลให้สํานัก กรม และหน่วยงาน

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ที่เกี่ยวข้อง ทางอีเมลและโทรสาร

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา พิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลคํา ตลอดจน

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

รองลงมา 4. จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มผู้ใช้น้ํา

5. จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเกี่ยวอาสาสมัคร

ชลประทาน



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

322 นางสาวสุรีรัตน์ พนักงานพิมพ์ ส 4 9084 25,970 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ตาละชีพ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ลงทะเบียนคุมเอกสารและตรวจทาน เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือที่เสนอ ผคบ.

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ 2. จัดพิมพ์แบบ ชป.318 ขออนุญาต

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ไปราชการในส่วนของ ผคบ.

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 3. ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ทั้งภายนอกและภายใน

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 4. จัดทํารายงานประตูน้ําประจําเดือน

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 5. จัดทําหนังสือมอบอํานาจการระวัง

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ ชี้แนวเขต ในเขตรับผิดชอบของโครงการ

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 6. พิมพ์สรุปรายงานการออกไประวัง

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ ชี้แนวเขต ในแต่ละเดือน

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 7. ลงทะเบียนคุมหนังสือการระวังชี้แนว

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้ เขตที่ดิน

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

323 นายไพโรจน์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 9088 29,110 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สุรภักดี โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ให้ผู้บริหารของ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข โครงการ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานกับกรม  

รถดังกล่าว สํานักและหน่วยงานอื่น ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์และ

แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ

3. ตรวจเช็ครถยนต์ เพื่อให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

324 นายชาญศักดิ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 9089 30,790 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พวงรางสาด โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ให้เจ้าหน้าที่ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ออกไปติดต่อราชการกรม สํานัก และหน่วย

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ เบิกจ่ายจังหวัดต่าง ๆ

รถดังกล่าว 2. บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต์ และ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ

3. ตรวจเช็ครถยนต์ เพื่อให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

325 นายมานะ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 9090 28,030 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ภาชีรัตน์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถยนต์ให้ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข เจ้าหน้าที่ของฝ่ายส่งน้ําออกไปตรวจ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ สภาพน้ํา และติดต่อราชการต่าง ๆ 

รถดังกล่าว 2. ขับรถยนต์ขนย้ายพัสดุ-ครุภัณฑ์  

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในเขตฝ่ายส่งน้ํา

3. ตรวจเช็ครถยนต์ เพื่อให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

326 นายสรพงษ์ จําเริญ ช่างฝีมือสนาม ช 2 9093 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ชลประทาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธาต่าง ๆ

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ 4. ดูแลอุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 5. ติดตั้งเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์สาธารณูปโภค

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน ต่าง ๆ ภายในสํานักงาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 6. ช่วยควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซม และ

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ปรับปรุงระบบชลประทาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 7. ช่วยวางแผน และตรวจสอบงานก่อสร้าง

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบชลประทาน

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

327 นายสาโรช ห่วงศรี ช่างฝีมือสนาม ช 3 9094 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ชลประทาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธาต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. ดูแลอุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 5. ติดตั้งเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์สาธารณูปโภค

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ต่าง ๆ ภายในสํานักงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 6. ช่วยควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซม และ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ปรับปรุงระบบชลประทาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ช่วยวางแผน และตรวจสอบงานก่อสร้าง

ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบชลประทาน

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

328 นายภูมิ โมกขะสมิต พนักงานพัสดุ ส 3 9095 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ 1. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารใบแจ้งหนี้ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ใบส่งมอบของ ใบกํากับภาษี และใบเสร็จรับเงิน

สํานักงานชลประทานที่ 11 จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่อง 2. ตรวจสอบรายการรายละเอียดการส่งมอบ

การจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่าง พร้อมจัดทํารายงานการตรวจรับพัสดุ พด.36

หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษา พด.38 และ พด.40

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ 3. ลงทะเบียนคุมรายละเอียดตามแผนการ

รองลงมา จัดซื้อ/จัดจ้าง

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบรายละเอียดแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง

5. ลงทะเบียนคุมรายงานความต้องการพัสดุ

พด.01 และ พด.02

6. จัดทําใบแจ้งราคาครั้งหลังสุด ราคากลาง

และราคามาตรฐาน

7. ลงทะเบียนคุมสนองรับราคาและจัดทํา

สัญญาซื้อ/จ้าง

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

329 นายกิตติรัตน์ พนักงานการเกษตร ส 3 9096 21,880 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

คชศิลา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา เกี่ยวกับงานการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย 1. สํารวจการเตรียมแปลงเพาะปลูก เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ อย่าง เช่น 2. สํารวจการตั้งท้องออกรวงหลังจากเพาะ

สํานักงานชลประทานที่ 11 1. ช่วยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะห์ ปลูกแล้ว

ค้นคว้า ทดลองด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์ 3. สํารวจการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละ

การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ การปรับปรุงวิธีการผลิต ฤดูกาลเพาะปลูก

การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร การป้องกัน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กําจัดศัตรูพืช เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเข้า การส่งออก

การนําผ่านของพืชผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร

3. ช่วยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตาม

กฎหมายเพื่อออกใบอนุญาต

4. ช่วยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่

งานด้านเกษตรรวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่

ระดับรองลงมา

5. ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล

ตลอดจนแก้ปัญญาเบื้องต้นในการปฏิบัติงานใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

330 นายสุรัตน์ เวชกิจ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9097 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ท่อระบายน้ํา เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล 2. ดูแลอุปกรณ์เครื่องกว้าน-บานระบาย 

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ให้อยู่ในในสภาพพร้อมใช้งาน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 3. สํารวจข้อมูลระดับน้ําในพื้นที่ 

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ สภาพคูคลองวัชพืชและสภาพอาคาร

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ชลประทาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. ซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา เครื่องใช้

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สํานักงานต่าง ๆ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

331 นายสุชาติ ช่างฝีมือสนาม ช 2 9098 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ศรีสมบัติ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ชลประทาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธาต่าง ๆ

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ 4. ดูแลอุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 5. ติดตั้งเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์สาธารณูปโภค

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน ต่าง ๆ ภายในสํานักงาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 6. ขับรถยนต์ 2 ตัน พาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน กําจัดวัชพืชในคลองต่าง ๆ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

332 นายวิชาญ ช่างสํารวจ ช 3 9099 21,880 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พานทอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ 1. งานสํารวจในการโยงค่าระดับหมุด เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ชํานาญสูงในงานสํารวจ เช่น การสํารวจ หลักฐานเพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคาร

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภูมิประเทศ วัดระดับภูมิประเทศ ชลประทาน เช่น งานก่อสร้างประตูระบายน้ํา

การตรวจสอบข้อมูลจากการสํารวจ ท่อระบายน้ํา และคันคลองชลประทาน

แผนที่แบบต่างๆ เป็นต้นรวมทั้งให้ 2. จัดทํางานสํารวจเพื่องานขออนุญาต

คําแนะนําการปฏิบัติงานของช่างสํารวจ ในการใช้พื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน

ในระดับรองลงมา ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของโครงการ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. สํารวจการขุดลอกคลองพร้อมเขียนแบบ

4. ปฏิบัติงานสํารวจงานขุดลอกคลอง 

งานเสริมคันคลอง งานขออนุญาตก่อสร้าง

สะพานต่าง ๆ

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

333 นายมานิตย์ พนักงานชลประทาน บ 2 9100 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

บุญประเทือง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานดูแลเปิด-ปิดประตูระบายน้ํา เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา เพื่อรับน้ําและระบายน้ําเข้า-ออกในเขต

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย พื้นที่ชลประทาน

2. ตกแต่งและปรับปรุงบริเวณสถานที่

ให้สะอาด  

3. ดูเครื่องกว้าน-บานระบายให้อยู่ใน

สภาพใช้งานได้ จดบันทึกรายงานระดับน้ํา

ประจําวัน ทํารอกป้องกันวัชพืชไหลเข้า 

4. ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

ชลประทาน  ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 

ขนย้ายวัสดุ งานภาคสนามต่าง ๆ 

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

334 นายสุพัตร ทับถวิล พนักงานส่งน้ํา ส 2 9101 21,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญเกี่ยวกับการส่งน้ํา 1. ควบคุมการดูแลปฏิบัติงานของ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ โดยควบคุมการส่งน้ําในแปลงนาที่อยู่ พนักงานชลประทาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ในความรับผิดชอบ 10,000 ไร่และ 2. ควบคุมการส่งน้ําและการระบายน้ํา

ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รักษาอาคาร สํารวจและตรวจสอบพื้นที่รับน้ํา

ชลประทาน พนักงานรักษาคลอง 3. รวบรวม จัดทํารายงานผลความก้าวหน้า

พนักงานทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่ดูแล การปลูกพืชฤดูฝน - ฤดูแล้ง

ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา และอาคาร 4. สํารวจความเสียหายของพื้นที่ทํานา 

ชลประทาน ตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานความเสียหายน้ําท่วม

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับท้องถิ่น

6. ประชุมและชี้แจงให้เกษตรกรรู้จักการใช้น้ํา

อย่างประหยัด

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

335 นายสิทธิพงษ์ พนักงานชลประทาน บ 2 9102 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

กล่อมจิตต์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานดูแลเปิด-ปิดประตูระบายน้ํา เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา เพื่อรับน้ําและระบายน้ําเข้า-ออกในเขต

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย พื้นที่ชลประทาน

2. ตกแต่งและปรับปรุงบริเวณสถานที่

ให้สะอาด  

3. ดูเครื่องกว้าน-บานระบายให้อยู่ใน

สภาพใช้งานได้ จดบันทึกรายงานระดับน้ํา

ประจําวันทํารอกป้องกันวัชพืชไหลเข้า 

4. ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล 

เชื่อมโลหะ  

5. ปฏิบัติงานช่างไม้ ช่างโยธา งานซ่อมแซม

อาคารชลประทาน ท่อระบาย สะพาน 

ที่ทําการ

6. ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือภาคสนาม 

ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง  

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

336 นายสมศักดิ์ ชูเลิศ ช่างฝีมือสนาม ช 2 9103 20,360 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง ชลประทาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธาต่าง ๆ

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ 4. ดูแลอุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 5. ติดตั้งเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์สาธารณูปโภค

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน ต่าง ๆ ภายในสํานักงาน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

337 นายอานนท์ วังแก้ว ช่างฝีมือโรงงาน ช 2 9104 21,880 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ในงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ค่อนข้างยากซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และ 1. ปฏิบัติงานซ่อมยานพาหนะ งานหล่อชิ้นส่วน เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ความชํานาญงานค่อนข้างสูงเกี่ยวกับ อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม และบํารุง

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานด้านฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อมสร้าง รักษาเครื่องจักร

ประดิษฐ์เครื่องจักรกล เครื่องมือกล 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซม และบํารุงรักษาเครื่องมือ

งานซ่อมยานพาหนะ งานหล่อชิ้นส่วน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร 

และอุปกรณ์ต่างๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

338 นายบํารุง ภิรมย์รักษ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9105 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานสํารวจงานขุดลอกคลอง เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล งานเสริมคันคลอง งานขออนุญาตก่อสร้าง

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา สะพาน ประตูระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน งานปรับรุงอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 2. สํารวจข้อมูลเพื่อประกอบงานขออนุญาต

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. เขียนแบบรูปตัดงานสํารวจขุดลอกคลอง

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ต่าง ๆ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

339 นายยุทธนา ช่างฝีมือสนาม ช 3 9106 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ปานเฟือง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานดูแลเปิด-ปิดประตูระบายน้ํา เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล เพื่อรับน้ําและระบายน้ําเข้า-ออกในเขตพื้นที่

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ชลประทาน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ตกแต่งและปรับปรุงบริเวณสถานที่ให้สะอาด

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ดูเครื่องกว้าน-บานระบายให้อยู่ในสภาพ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ใช้งาน จดบันทึกรายงานระดับน้ําประจําวัน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ทํารอกป้องกันวัชพืชไหลเข้า

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ปฏิบัติงานซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน เครื่องยนต์-เครื่องจักรกล เครื่องกว้านบาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ ระบาย ระบบไฟฟ้า-ประปา อุปกรณ์บังคับน้ํา

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย และอุปกรณ์ต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงานด้านงานไม้ งานโยธา ซ่อมแซม

อาคารที่ทําการ บ้านพักข้าราชการ และ

ลูกจ้างประจํา

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

340 นางสาวเรืองนภา พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 9107 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ศรีไชย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในด้านการเงินและบัญชี  โดย 1. ตรวจสอบใบสําคัญค่ารักษาพยาบาลและ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น จัดทําฎีกา เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน รับ-จ่ายเงิน 2. คุมทะเบียนการเบิกค่ารักษาพยาบาลและ

ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญ การเบิกจ่าย ค่าเล่าเรียนบุตร

เงินที่ไม่มีปัญหามากนัก หรือมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 3. จัดทําเอกสารประกอบการเบิก-จ่าย

อยู่แล้ว ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 4. จัดทํารายงานบัญชีงบดุลประจําปีสวัสดิการ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ต่าง ๆ ของโครงการ

5. เก็บสําเนาหลักฐานต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

341 นางดรรชนี  พนักงานพิมพ์ ส 3 9109 25,250 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ผินใหม่ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตใช้ที่ เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ราชพัสดุ งานบุกรุก ร้องเรียนต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ 2. ลงทะเบียนคุมงานขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ งานบุกรุก ร้องเรียนต่าง ๆ

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ 3. ร่างหนังสือโต้ตอบและพิมพ์เอกสาร

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง งานขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ, บุกรุกร้องเรียน

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ต่าง ๆ

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 4. จัดเก็บสําเนาเรื่องขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา งานบุกรุก ร้องเรียนต่าง ๆ

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ 5. จัดทําใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน / ใบแจ้ง

รองลงมา ปริมาตรน้ํา ลงทะเบียนคุมผู้ใช้น้ํา และ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การใช้น้ําจากทางน้ําชลประทานตามมาตรา 8

6. จัดทําบันทึกส่งมอบ - รับมอบการถ่ายโอน

ผิวจราจรของถนนให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และจัดเก็บสําเนา

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

342 นายธีระ  รอดกลิ่น พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 9110 22,980 1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ตลอดจนควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและ 1. จัดทําเอกสารด้านธุรการ เอกสาร เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่อง การลาต่าง ๆ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ดังกล่าว เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ 2. บริการจัดยานพาหนะตามเอกสาร

ราชการทั่วไป ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน ใบขออนุญาตใช้

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดทําเอกสารรายงานสภาพยานพาหนะ

ประจําเดือน

4. จัดทําเอกสารรายงานสภาพเครื่องจักรกล

ก่อสร้างต่าง ๆ ประจําเดือน



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

343 นายพนม โต๊ะทอง ช่างฝีมือสนาม ช 3 9111 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ท่อระบายน้ํา เป็นต้นไป

พระยาบรรลือ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล 2. ดูแลอุปกรณ์เครื่องกว้าน-บานระบาย 

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ให้อยู่ในในสภาพพร้อมใช้งาน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 3. สํารวจข้อมูลระดับน้ําในพื้นที่ 

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ สภาพคูคลองวัชพืชและสภาพอาคาร

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ชลประทาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. ซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา เครื่องใช้

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สํานักงานต่าง ๆ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

344 นางจุฑามาศ  พนักงานธุรการ ส 4/หน. 9116 40,960 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พุ่มอิ่ม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ทําหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ในการรับ-ส่ง เป็นต้นไป

พระพิมล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ลงทะเบียนวันลาของข้าราชการและ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลติดต่อ ลูกจ้างประจํา

ประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการ 2. ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่ง

ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หนังสือเอกสารให้กรม สํานักและ

โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆ หน่วยงานอื่น

หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับ 3. ร่างหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานอื่นและ

งานธุรการและงานสารบรรณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบ

เอกสารก่อนทําการพิมพ์ บันทึกข้อมูล

แบบฟอร์มต่าง ๆ

4. ดูแล ซ่อมแซมเอกสาร วารสาร และ

หนังสือต่าง ๆ 

5. ติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้อง

ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. ควบคุมการปฏิบัติงานด้านธุรการ รับ-ส่ง

เอกสารราชการต่าง ๆ

7. ตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง

แก้ไขติดตามแก้ปัญหาขัดข้องในการ

ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

8. ควบคุมลงทะเบียนแยกประเภทงาน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

345 นายพสิษฐ์  ช่างไฟฟ้า ช 3 9118 23,340 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สุริยากุลพันธ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างไฟฟ้า ที่มีลักษณะ เป็นต้นไป

พระพิมล ความชํานาญสูงในงานช่างไฟฟ้า เช่น ติดตั้ง งานซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ประกอบดัดแปลง ปรับ ซ่อมบํารุงรักษา และความชํานาญสูงมากในการปฏิบัติงาน

เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า เช่น ติดตั้งประกอบดัดแปลง ปรับ 

รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม

2. ซ่อมแซม บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ในอาคารที่ทําการและอาคารสถานีสูบน้ํา

ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่โครงการ

3. ซ่อมแซม บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าในสถานี

สูบน้ําต่าง ๆ และประตูระบายน้ํา เช่น 

ตู้ควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ํา เกียร์ 

มอเตอร์ ตู้ควบคุมระบบ ปิด-เปิดบานประตูน้ํา

และประตูระบายน้ําให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4. ซ่อมแซม บํารุงรักษาระบบสื่อสาร เช่น 

สายโทรศัพท์และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

346 นายสมพงษ์ เกษดี ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 9121 24,080 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ตรวจเช็คซ่อมแซม และบํารุงรักษาเครื่อง เป็นต้นไป

พระพิมล ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ สูบน้ํา เครื่องเก็บขยะ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม 2. ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ ปตร. ปตน. และเกียร์มอเตอร์

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 3. ซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ทําการ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารชลประทาน ระบบประปาหัวงาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ 4. เปิด-ปิด ประตูระบายน้ําที่อยู่ในพื้นที่

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอพุทธมณฑล

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 5. ทําความสะอาดอาคารและกําจัดผักตบชวา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ในคลองในเขตอําเภอนครศรี และอําเภอ

พุทธมณฑล

6. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร

และงานปรับปรุงอาคารในความรับผิดชอบ

ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

347 นายธนกฤต ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 9122 22,600 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

แสงสวัสดิ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่อง เป็นต้นไป

พระพิมล ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ จักรกลก่อสร้างรอกแม่แรง

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม 2. งานซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องกว้าน

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ บานระบาย ปตร. ปตน. และเกียร์มอเตอร์

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 3. ซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ที่ทําการ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารชลประทานและระบบประปา

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ 4. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบํารุงรักษา

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ยานพาหนะ

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 5. ปฏิบัติงานงานหล่อชิ้นส่วน อะไหล่

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษา

เครื่องมือเครื่องจักร  ให้พร้อมใช้งาน

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

348 นายลือชา ผ่องโสภา ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 9123 23,710 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่อง เป็นต้นไป

พระพิมล ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ จักรกลก่อสร้างรอกแม่แรง

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม 2. งานซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องกว้าน

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ บานระบาย ปตร. ปตน. และเกียร์มอเตอร์

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 3. ซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ที่ทําการ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารชลประทานและระบบประปา

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ 4. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบํารุงรักษา

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ยานพาหนะ

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 5. ปฏิบัติงานงานหล่อชิ้นส่วน อะไหล่

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อุปกรณ์งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษา

เครื่องมือเครื่องจักร  ให้พร้อมใช้งาน

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

349 นายอนันต์ โชติศิริ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9124 28,560 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ตรวจเช็คซ่อมแซมและบํารุงรักษา เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล เครื่องสูบน้ําและเครื่องเก็บขยะ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ซ่อมแซมบํารุงรักษาครื่องกว้านบาน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ระบาย ปตร. ปตน. เกียร์มอเตอร์

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ซ่อมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ทําการ 

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม อาคารชลประทาน ระบบประปาหัวงาน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. ตรวจเช็คซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ส่วนกลาง

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. ถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ ตรวจสอบ ทดสอบ 

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ แก้ไข เปลี่ยนอะไหล่ การประกอบติดตั้ง

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ให้ใช้งานได้ตามสภาพปกติ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานใน

การช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฎิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา
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ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ
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ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

350 นายสรวิชญ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9125 30,220 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ชอบธรรม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ภาคสนาม

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. งานซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานได้

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. จัดทํารายงานกลุ่มผู้ใช้น้ํา พบปะรับฟัง

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ติดต่อประสานงานกับผู้นําท้องถิ่น ในเขต

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ความรับผิดชอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 5. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขต

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย อําเภอบางเลนและอําเภอพุทธมณฑล

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

351 นายชนะ ยิ้มสีใส ช่างฝีมือสนาม ช 3 9126 30,220 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรกัษา ภาคสนาม

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. งานซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. งานซ่อมแซมบํารุงรักษา ติดตั้งอุปกรณ์

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ต่าง ๆ เช่น งานไม้ งานปูน งานเหล็ก 

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน มีความชํานาญในงานด้านช่างอย่างมี

ของดิน น้ํา คอนกรตี พลังงาน รวมทั้งงาน ประสิทธิภาพสูง

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 4. ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ช่างฝีมือสนามในระดับรองลงมา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

352 นางวรรณาภรณ์  ช่างฝีมือสนาม ช 3 9127 29,110 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สีแดง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. จัดเก็บเอกสารหลักฐานข้อมูลและรายงาน เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ข้อมูล และลงทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. จัดทําแผนและติดตามความก้าวหน้าพรอ้ม

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน รายงานผลของงบประมาณที่ฝ่ายจัดสรรน้ํา

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และบํารุงรักษา ได้รับจัดสรรงบต่าง ๆ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. รับเรื่องการระวังชี้แนวเขตพร้อม

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ลงทะเบียนจัดทํารายงานประจําเดือน

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. รวบรวมเอกสารและติดตามการเบิกจ่าย

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ค่าตอบแทนของอาสาสมัครชลประทาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 5. ติดตามและรวบรวมรายงานสํารวจ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ความพึงพอใจของเกษตรกร/ผู้ประสบภัย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากน้ําในเขตชลประทาน

6. รวบรวมและรายงานประเมินความเข้มแข็ง

ขององค์กรผู้ใช้น้ําชลประทาน

7. จัดทําทะเบียนคุมวันลาและรายงาน

ประจําเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

พนักงานราชการในฝ่าย

8. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจ้าง/ค่าแรงของ

ลูกจ้างชั่วคราว

9. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามงานต่าง ๆ

รับ-ส่ง ลงทะเบียนในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

353 นายวงษ์ศักดิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9129 26,460 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เกษลาม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. จัดทํารายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์ เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล 2. จัดทําข้อมูลการปลูกข้าวจากดาวเทียม

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 3. สํารวจการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ และสภาพน้ําโดยทั่วไป

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 4. จัดทําสถิติข้อมูลการปลูกพืช

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 5. ร่วมจัดอบรมยุวชลกร เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ํา

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 6. จัดทําและออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 7. รายงานผลก้าวหน้าเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ขยายผลการทํานาแบบเปียกสลับแห้ง

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 8.รายงานระดับน้ําประจําวัน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 9.รายงานคุณภาพน้ํา

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

354 นายวิโรจน์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9130 27,480 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ทรัพย์อินทร์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ชลประทาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ตําแหน่งพนักงานทั่วไป

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. สํารวจสภาพอาคารชลประทาน เพื่อจัด

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ทําแผนซ่อมแซมบํารุงรักษา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. รายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ชลประทานเมื่อสิ้นสุดฤดูการส่งน้ํา

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. สํารวจจุดขออนุญาตพร้อมทํารูปตัด

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ site plan

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 6. เขียนแบบงานขออนุญาตพร้อมสํารวจ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จุดอนุญาต

7. สํารวจผู้บุกรุกแนวเขตชลประทาน

8. พบปะผู้นํากลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อนัดหมาย

ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา  และ

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ํา

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

355 นายสุชาติ สวัสดี ช่างฝีมือสนาม ช 3 9132 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. เปิด-ปิด ประตูระบายน้ําที่อยู่ในพื้นที่ เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อําเภอนครชัยศรี และอําเภอพุทธมณฑล

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ทําความสะอาดอาคารและกําจัดผักตบชวา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ในคลองในเขตอําเภอนครศรี และอําเภอ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ พุทธมณฑล

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา และงานปรับปรุงอาคารในความรับผิดชอบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

356 นายวัตร์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9136 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เปี่ยมประวัติ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานสร้าง ซ่อมแซมอาคารชลประทาน เช่น เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล งานช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ซ่อมแซมเครื่องใช้สํานักงานอุปกรณ์ต่าง ๆ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 3. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 4. เปิด-ปิด บานระบาย ปตร.

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 5. อ่านและบันทึกระดับน้ําท่าและปริมาณ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน น้ําฝนรายงานระดับน้ําท่าและปริมาณน้ําฝน

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 6. เก็บวัชพืชขยะมูลฝอยที่บริเวณหน้า-ท้าย ปตร.

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 7. ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องกว้านและบานระบาย

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย  ทําความสะอาดตัวอาคารบริเวณ ปตร.

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 8. ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

ตําแหน่งพนักงานทั่วไป

9. สํารวจสภาพอาคารชลประทาน เพื่อจัดทําแผน

ซ่อมแซมบํารุงรักษา

10. รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน

เมื่อสิ้นสุดฤดูการส่งน้ํา

11. พบปะผู้นํากลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อนัดหมายประชุม

จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําและประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ํา

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

357 นายกําธร จิตรีขันธ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9140 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ภาคสนาม

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. งานซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทาน

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานได้

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. จัดทํารายงานกลุ่มผู้ใช้น้ํา พบปะรับฟัง

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้น้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ติดต่อประสานงานกับผู้นําท้องถิ่น ในเขต

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ความรับผิดชอบ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 5. ควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขต

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย อําเภอนครชัยศรี และอําเภอพุทธมณฑล

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

358 นายสมชาย โถน้อย ช่างฝีมือสนาม ช 3 9142 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. เปิด-ปิด ประตูระบายน้ําที่อยู่ในพื้นที่ เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อําเภอนครชัยศรี และอําเภอพุทธมณฑล

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ทําความสะอาดอาคารและกําจัดผักตบชวา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ในคลองในเขตอําเภอนครศรี และอําเภอ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ พุทธมณฑล

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา และงานปรับปรุงอาคารในความรับผิดชอบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

359 นายทศพร  สาตสี พนักงานส่งน้ํา ส 2 9143 29,110 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญเกี่ยวกับการส่งน้ํา 1. ตรวจสอบสภาพน้ํา อาคาร คลองส่งน้ํา  เป็นต้นไป

พระพิมล โดยควบคุมการส่งน้ําในแปลงนาที่อยู่ คลองระบายน้ํา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ในความรับผิดชอบ 10,000 ไร่และ 2. ดําเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน  

ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รักษาอาคาร ประชาสมัพันธ์ ชี้แจงสถานการณ์น้ํา จัดเก็บ

ชลประทาน พนักงานรักษาคลอง และบันทึกข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน

พนักงานทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่ดูแล 3. ประชุม ตรวจเยี่ยม เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา และอาคาร แปลงใหญ่

ชลประทาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ส่ง จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลน้ําท่า - น้ําฝน 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจําวัน

5. สํารวจวัชพืชในคลองส่งน้ํา

6. ออกพบปะเกษตรกร รวมรวมแผนการ

เพาะปลูก จัดทํารายงานการเพาะปลูก

7. สํารวจผลผลิตการเกษตรหลังฤดูการเพาะปลูก

8. จัดทําฐานข้อมูลอาคารชลประทาน และ

คลองส่งน้ําของฝ่ายส่งน้ําฯ ที่ 4

9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

360 นางสาวภาณุวัฒน์ พนักงานพิมพ์ ส 4 9147 24,730 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พลวัฒน์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ในการรับ-ส่งหนังสือ เป็นต้นไป

พระพิมล ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ 2. ลงทะเบียนวันลาของข้าราชการและ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ลูกจ้างประจําของฝ่ายส่งน้ําฯ ที่ 2

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 3. ร่างหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานอื่นและ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบเอกสาร

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น ก่อนทําการพิมพ์ บันทึกข้อมูลแบบฟอร์มต่าง ๆ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 4. ตรวจทานข้อความ/ปรับแก้/จัดรูปแบบฟอร์มให้ถูกต้อง

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ และดูแลทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 5. ลงทะเบียนรับ-จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและ

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ น้ํามันหล่อลื่น และพิมพ์เอกสารรายงานการใช้

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา น้ํามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ เครื่องจักรกล

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้6. จัดพิมพ์รายงานเบิกวัสดุต่าง ๆ งานก่อสร้าง

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ งานซ่อมแซม ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้7. พิมพ์รายงานการบุกรุกที่ดินคลองชลประทานเก็บเป็นข้อมูล

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 8. จัดทําใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง (แบบ 2)

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 9. ประสาน ติดดต่อ พบปะผู้นํากลุ่มเกษตร นัดหมาย

ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําใหม่ ผู้นํากลุ่มผู้ใช้น้ําเดิม

เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ํา และร่วมหารือ

วางแผนการจัดการน้ํา

10. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมจัดตั้งกลุ่ม

ผู้ใช้น้ํา และรวบรวมจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

361 นางณัฐวรรณ  พนักงานพิมพ์ ส 3 9149 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เกษลาม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือประจําเดือน เป็นต้นไป

พระพิมล ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน 2. จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือประจําปี

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ 3. รายงานประจําปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมครุภัณฑ์

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ  - จัดทําเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ไป

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง สํานักและกองพัสดุ

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน  - เก็บหลักฐานครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการ

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ ออกใบจ่ายยืม การยืม การโอน

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา  - จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน คํานวณค่าเสื่อม

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ ราคาประจําปี 

รองลงมา  - รายงานประจําปีบัญชีพัสดุประเภทครุภัณฑ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจําหน่ายพัสดุ

6. จัดทํา บส.01 (PO) ในระบบ GFMIS

7. ตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

362 นายชลอ พนักงานพิมพ์ ส 3 9152 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ยานานนท์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. จัดพิมพ์หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน เป็นต้นไป

พระพิมล ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ภายในและภายนอกหน่วยงานราชการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ของงานธุรการฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 2. รับ - ส่ง ลงทะเบียนกนังสือราชการด้วยระบบ

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง 3. จัดพิมพ์การลาด้วยระบบการลา (E-leave)

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ พนักงานราชการของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 4. จัดพิมพ์รายงานดําเนินการเกี่ยวกับอาคาร

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ รุกล้ําเขตชลประทาน

รองลงมา 5. จัดพิมพ์รายงานเกี่ยวกับค่าบํารุงทางน้ํา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ชลประทานของประตูมหาสวัสดิ์

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

363 นางปวริศา พนักงานพิมพ์ ส 3 9155 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ชอบธรรม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ เป็นต้นไป

พระพิมล ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ความถูกต้องของหนังสือ

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ 2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน เอกสาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด 

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 3.ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ ปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับรองลงมา

รองลงมา 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

364 นายวิรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 9156 27,480 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ไม่น้อยทรัพย์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ให้มีความพร้อม เป็นต้นไป

พระพิมล ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ก่อนออกปฏิบัติงาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ 2. ดูแลทําความสะอาดทั้งภายใน-ภายนอก

รถดังกล่าว รถยนต์เป็นประจําทุกวัน

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ขับรถยนต์ นําเจ้าหน้าที่ทําภารกิจ

ของทางราชการ

4. ดูแลซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ เบื้องต้น

5. เขียนรายงานการใช้รถยนต์ ตามใบ ชป.

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

365 นายสุทิน บัวยินดี นายท้ายเรือ ส 3 9157 32,450 1. ถือท้ายเรือกลลําน้ํา ซึ่งมีขนาดเกินกว่า ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา 30 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์ 1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์-เรือยนต์ เป็นต้นไป

พระพิมล 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกี่ยวกับ ให้มีความความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 ระบบการถือท้าย รักษาความสะอาดตัวเรือ 2. ดูแลทําความสะอาดทั้งภายใน-ภายนอก

ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ รถยนต์ เรือยนต์ เป็นประจําทุกวัน

ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรือ 3. ขับรถยนต์ เรือยนต์ นําเจ้าหน้าที่

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทําภารกิจของทางราชการ

4. ดูแลซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์-เรือยนต์

เบื้องต้น

5. เขียนรายงานการใช้รถยนต์-เรือยนต์

ตามใบ ชป.

6. ซ่อมเครื่องยนต์

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

366 นายสมภพ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9158 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ลาภพิพัฒน์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. เปิด-ปิด ประตูระบายน้ําที่อยู่ในพื้นที่ เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อําเภอนครชัยศรี และอําเภอพุทธมณฑล

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ทําความสะอาดอาคารและกําจัดผักตบชวา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ในคลองในเขตอําเภอนครศรี และอําเภอ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ พุทธมณฑล

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา และงานปรับปรุงอาคารในความรับผิดชอบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

367 นายพิเศก ช่างฝีมือสนาม ช 2 9159 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โพธิ์สวรรค์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. เปิด-ปิด ประตูระบายน้ําที่อยู่ในพื้นที่ เป็นต้นไป

พระพิมล ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง อําเภอบางเลน

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ทําความสะอาดอาคารและกําจัดผักตบชวา

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ในคลองในเขตอําเภอบางเลน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ปฏิบัติงานก่อสร้างทั้งงานซ่อมแซมอาคาร

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ และงานปรับปรุงอาคารในความรับผิดชอบ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

368 นายชูศักดิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 9160 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เปี่ยมปรีชา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. เปิด-ปิด ประตูระบายน้ําที่อยู่ในพื้นที่ เป็นต้นไป

พระพิมล ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง อําเภอบางเลน

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ทําความสะอาดอาคารและกําจัดผักตบชวา

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ในคลองในเขตอําเภอบางเลน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ และงานปรับปรุงอาคารในความรับผิดชอบ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

369 นายสมศักดิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9163 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

คชการ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. เปิด-ปิด ประตูระบายน้ําที่อยู่ในพื้นที่ เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อําเภอนครชัยศรี และอําเภอพุทธมณฑล

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ทําความสะอาดอาคารและกําจัดผักตบชวา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ในคลองในเขตอําเภอนครศรี และอําเภอ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ พุทธมณฑล

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา และงานปรับปรุงอาคารในความรับผิดชอบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

370 นายสมพร ช่างฝีมือสนาม ช 2 9164 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ก่องกาญจนา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. ปฏิบัติงานสร้าง ซ่อมแซมอาคารชลประทาน  เช่น เป็นต้นไป

พระพิมล ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง งานช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ซ่อมแซมเครื่องใช้สํานักงานอุปกรณ์ต่าง ๆ

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ 4. เปิด-ปิด บานระบาย ปตร.

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น 5. อ่านและบันทึกระดับน้ําท่าและปริมาณ

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน น้ําฝนรายงานระดับน้ําท่าและปริมาณน้ําฝน

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน 6. เก็บวัชพืชขยะมูลฝอยที่บริเวณหน้า-ท้าย ปตร.

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 7. ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องกว้านและบานระบาย 

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ทําความสะอาดตัวอาคารบริเวณ ปตร.

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

371 นายธวัชชัย  ช่างสํารวจ ช 2 9168 20,040 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

คุ้มสืบสาย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และ 1. จัดทําระบบติดตามออนไลน์ของโครงการฯ เป็นต้นไป

พระพิมล ความชํานาญในงานสํารวจ เช่น วัดระดับ 2. จัดทําพิจารณาโครงการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ภูมิประเทศ เป็นต้น 3. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญในงานสํารวจ

 เช่น วัดระดับภูมิประเทศ เป็นต้น

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

372 นายมานะ สุขยวง พนักงานประตูน้ํา บ 2 9169 24,850 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของประตูน้ํา ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ที่ต้องใช้ประสบการณ์ในงาน 1. งานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารชลประทาน เป็นต้นไป

พระพิมล 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เบื้องต้น

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก

ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม 

3. ซ่อมแซมเครื่องมือสนามที่ชํารุดให้พร้อมใช้งาน

4. ปฏิบัติงานปิด-เปิด ปตร. อ่านและจดบันทึก

ระดับน้ําท่า  ทําความสะอาดบานระบาย

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

373 นายสมนึก ดวงทัย พนักงานวัดระดับน้ํา บ 2 9170 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ในการวัดปริมาณน้ําท่าน้ําฝน ความเร็ว และจัดเก็บ 1. งานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารชลประทาน เป็นต้นไป

พระพิมล บันทึกตัวเลขตามสถานีสํารวจอุทกวิทยาต่าง ๆ เบื้องต้น

สํานักงานชลประทานที่ 11 ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการได้กําหนดไว้ 2. ปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม 

3. ซ่อมแซมเครื่องมือสนามที่ชํารดุให้พร้อมใช้งาน

4. ปฏิบัติงานปิด-เปิด ปตร. อ่านและจดบันทึก

ระดับน้ําท่า  ทําความสะอาดบานระบาย

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

374 นายจรุณ ช่างฝีมือสนาม ช 2 9171 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ทรัพย์อินทร์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. เปิด-ปิด ประตูระบายน้ําที่อยู่ในพื้นที่ เป็นต้นไป

พระพิมล ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง อําเภอบางเลน

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ทําความสะอาดอาคารและกําจัดผักตบชวา

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ในคลองในเขตอําเภอบางเลน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ และงานปรับปรุงอาคารในความรับผิดชอบ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

375 นายสมนึก ยิ่งยงค์ ช่างฝีมือสนาม ช 2 9172 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญงานค่อนข้างมาก 1. เปิด-ปิด ประตูระบายน้ําที่อยู่ในพื้นที่ เป็นต้นไป

พระพิมล ในด้านช่างฝีมือสนาม เช่น งานก่อสร้าง อําเภอบางเลน

สํานักงานชลประทานที่ 11 งานโยธา งานควบคุมดูแลอุปกรณ์ 2. ทําความสะอาดอาคารและกําจัดผักตบชวา

เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ในคลองในเขตอําเภอบางเลน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร

งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจ และงานปรับปรุงอาคารในความรับผิดชอบ

ภูมิประเทศงานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สะพาน ท่อระบายน้ํา งานสนับสนุน

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน 

น้ําคอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

376 นายสมโภช พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 9173 21,010 1. ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ท้วมพรรณ์ทอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ 1. เฝ้าระวังรักษาทรัพย์สินของทางราชการ เป็นต้นไป

พระพิมล และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ ความเรียบร้อยบริเวณที่ทําการ เคาะระฆัง

สํานักงานชลประทานที่ 11 ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน บอกเวลาทุกชั่วโมง

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานสร้างซ่อมแซมอาคารชลประทาน

เช่น งานช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก

3. ซ่อมแซมเครื่องใช้สํานักงานอุปกรณ์

ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

4. ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค

5. เปิด-ปิด บานระบาย ปตร.

6. อ่านและบันทึกระดับน้ําท่าและ

ปริมาณน้ําฝน

7. เก็บวัชพืชขยะมูลฝอยที่บริเวณหน้า-ท้าย

ปตร.

8. ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องกว้านและ

บานระบายทําความสะอาดตัวอาคาร

บริเวณ ปตร.

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

377 นางนิตยา พนักงานทั่วไป บ 2 9177 21,010 1. ปฏิบัติงานใช้แรงงาน ในการยก แบก ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ทองอําไพ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา เคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 1. จัดพิมพ์ใบขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้นไป

พระพิมล ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน 2. จัดพิมพ์ใบขออนุมัติล่วงเวลาลูกจ้างประจํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลูกจ้างชั่วคราวของฝ่ายส่งน้ําและบํารุง

รักษาที่ 1

3. จัดพิมพ์ใบค่าแรงลูกจ้างชั่วคราวของ

ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

4. จัดพิมพ์ใบเบิก-จ่ายวัสดุต่าง ๆ ของ

ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

5. จัดพิมพ์รายงานการใช้ยานพาหนะ

6. จัดพิมพ์รายงานการใช้น้ํามัน

7. พิมพ์ใบรับ-จ่าย คุรุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ

ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

378 นายไพโรจน์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9178 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

คุ้มฉัยยา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. เปิด-ปิด ประตูระบายน้ําที่อยู่ในพื้นที่ เป็นต้นไป

พระพิมล เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล อําเภอนครชัยศรี และอําเภอพุทธมณฑล

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 2. ทําความสะอาดอาคารและกําจัดผักตบชวา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ในคลองในเขตอําเภอนครศรี และอําเภอ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ พุทธมณฑล

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้งงานซ่อมแซมอาคาร

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา และงานปรับปรุงอาคารในความรับผิดชอบ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

379 นายอนุศักดิ์ ช่างก่อสร้าง ช 3 9181 30,220 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

กลิ่นแพทย์กิจ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงาน เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ สูงเกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวาง ชํานาญสูงมากในการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ให้คําปรึกษาแนะนําหรือ 2. ปฏิบัติงานด้านการคํานวณ จัดทํา

ตรวจสอบทางด้านงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทาง ประมาณการงานต่าง ๆ

สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ 3. จัดทํารายงานด้านแผน/ผล การเบิกจ่าย

เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา และรายงานทุกสิ้นไตรมาศ

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 4. รายงานระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน

เป็นต้น (online)

2. ปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับการงาน 5. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน

ช่างก่อสร้าง เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง ในการช่วยดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงาน

สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา ของงาน

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทาง แผนงานและงบประมาณ และงานติดตาม

อุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา ประเมินผลและรายงาน

คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณสามัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 7. จัดทําเอกสารประกวดราคา e-bidding

และอุปกรณ์ในการสํารวจ และทดลองทุกชนิด 8. ทําหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น ประกวดราคา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

380 นายดิเรก ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 9183 25,250 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เกิดสมบุญ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้า เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ ฝ่ายช่างกลในการช่วยดูแลตรวจสอบ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับ

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ รองลงมาของงานยานพาหนะ

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ 2. ปฏิบัติงาน ในฐานะช่างที่ต้องใช้

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสบการณ์และความชํานาญอย่างสูงมาก

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ 3. บํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบาย

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน อาคารชลประทานและสถานีสูบน้ํา

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 4. ซ่อมแซม ระบบประปาไฟฟ้าตาม

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สถานีสูบน้ําและเครื่องกว้านบานระบาย

5. ซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ

ของหน่วยงานและควบคุมการใช้

ยานพาหนะ

6. บํารุงรักษาเครื่องมือ-เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ด้านเครื่องจักรกล

7. ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่

ในโครงการ

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

381 นางราตรี พนักงานธุรการ ส 3 9186 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ปรีดานนท์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ธุรการของฝ่ายจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ 2. ลงทะเบียนรับ-ส่ง ในระบบE-สารบรรณ

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ 3. ปฏิบัติงานทางด้านการขออนุญาตต่าง ๆ

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ 4. พิมพ์หนังสือราชการของฝ่ายจัดสรรน้ํา

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 5. ปฏิบัติงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก 6. ดําเนินการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ํา

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ ชลประทาน

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ 7. อบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง อบรมยุวชลกร

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

382 นายปรีดาภัทร์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9187 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ทรัพย์พาลี โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือสนามที่ต้องใช้ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรู้ ความชํานาญสูง ของงานก่อสร้าง  

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานโยธา งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ดูแลรับผิดชอบอาคารชลประทานที่

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ สถานีสูบน้ํา ปตร.อ้อมใหญ่  สถานีสูบน้ํา 

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ปตร.คลองนา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 3. บํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ชลประทาน และสถานีสูบน้ํา

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 4. ทําความสะอาดบริเวณโรงสูบน้ํา

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 5. กําจัดวัชพืชริมคลองชลประทาน

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 6. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ชลประทาน  เช่น  งานช่างไม้  ช่างปูน

ช่างเหล็ก 

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

383 นายปรีชา เกตุจรัญ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9189 22,600 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือสนามที่ต้องใช้ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ความรู้ความชํานาญสูง ของงานก่อสร้าง  

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา งานโยธา งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ดูแลรับผิดชอบอาคารชลประทานที่

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ปตร.สุคต ปตร.บางเตย  ปตร.สามบาท

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. บํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ชลประทาน และสถานีสูบน้ํา

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ทําความสะอาดบริเวณโรงสูบน้ํา

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. กําจัดวัชพืชริมคลองชลประทาน

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 6. ปฏิบัติงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ชลประทาน  เช่น  งานช่างไม้  ช่างปูน 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ช่างเหล็ก 

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

384 นางสาวเบ็ญจมาศ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9190 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ผาสุโพธิ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานก่อสร้าง งานโยธา งานด้าน เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารต่าง ๆ บ้านพัก

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เจ้าหน้าที่และอาคารที่การ ที่ต้องใช้ความ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ชํานาญอย่างสูง

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 2. ทําหน้าที่จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง  

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม เพื่อใช้ในราชการ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 3. คุมทะเบียนการเบิกจ่าย น้ํามันเชื้อเพลิง

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. จ่ายวัสดุ จากคลังพัสดุ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. ดูแลบํารุงรักษา ซ่อมแซมเบื้องต้นที่

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ หน่วยพัสดุ  และคลังพัสดุ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

385 นายกฤษณพงศ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9194 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

รับพรพระ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ํา เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และบํารุงรักษาที่ 1 ในการช่วยดูแลตรวจสอบ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ของงานซ่อมแซมและบํารุงรักษา

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 2. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือสนามของงาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ซ่อมแซมและบํารุงรักษาในส่วนของฝ่ายส่งน้ํา

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา และบํารุงรักษาที่ 1 ที่ต้องใช้ประสบการณ์

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน และความชํานาญอย่างสูง

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 3. ดูแลรับผิดชอบอาคารชลประทานที่

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ สถานีสูบน้ํา ปตร.สามบาท ปตร.กร่าง

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย ปตร.พิกุล และ ปตร.ลัดงิ้วราย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

386 นายสมชาย ช่างฝีมือสนาม ช 3 9195 24,080 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

คงคารัตน์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือสนาม ของ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล งาน  ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบํารุงรักษา

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา อาคารชลประทานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ 

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 ที่ต้องใช้

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ประสบการณ์และความชํานาญอย่างสูง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. ดูแลรับผิดชอบอาคารชลประทาน  

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา ปตร.โรงคราม และ สถานี

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สูบน้ํา ปตร.ยาว

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

387 นางวารุณี  พนักงานธุรการ ส 3 9196 21,140 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

กลิ่นแพทย์กิจ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ปฏิบัติหน้าที่ที่หน้าห้องผู้อํานวยการ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ โครงการตรวจสอบเอกสารจากฝ่ายและ

สํานักงานชลประทานที่ 11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ งานต่าง ๆ ก่อนนําเสนอและหลังจากลงนาม 

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ก่อนส่งคืนให้ฝ่ายต่าง ๆ ดําเนินการต่อไป

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 2. ลงทะเบียนรับ-ส่งโทรสารในระบบ

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ 3. จัดทํารายงานควบคุมภายใน

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ 4. จัดทําใบสําคัญพร้อมเอกสารคําขอเบิก

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 5. การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา ต่าง ๆ ของโครงการ

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ 6. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจําทุกประเภท

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 7. จัดทําข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สิทธิเบิกจ่าย)

8. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของพนักงาน

ราชการ

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

388 นางสุภาพ พนักงานพิมพ์ ส 4 9197 24,270 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เกิดสมบุญ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ทําหน้าที่ธุรการฝ่ายช่างกล เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. พิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยและ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ภาษาต่างประเทศที่ต้องใช้ทักษะ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ประสบการณ์และความชํานาญสูงมาก

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 3. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือของฝ่าย

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ช่างกล แยกประเภทงาน จัดส่งหนังสือ 

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น จัดเก็บเอกสาร

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 4. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 5. ถ่ายเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้อง

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้6. สรุปข้อมูลจัดทํารายงานประจําเดือน

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

389 นางกาญจนา พนักงานพิมพ์ ส 4 9198 26,460 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สังขวรรณะ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยและภาษา เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่างประเทศที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ และความชํานาญสูงมาก

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. จัดทําและพิมพ์เอกสารขออนุมัติจัดซื้อ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง จัดจ้าง และเอกสารประกอบ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ 3. จัดทําและพิมพ์ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้างสัญญา 

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น และสนองรับราคาทุกประเภท

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 4. จัดทําและพิมพ์เอกสารข้อมูลผู้ขาย

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ ในระบบ GFMIS

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 5. จัดทําเอกสารการจําหน่ายซาก

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ ครุภัณฑ์ชํารุด ในระบบAMS

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 6. จัดทําเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ AMS

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้7. จัดทําเอกสารตรวจสอบความชํารุด

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ บกพร่อง และคืนหลักประกันสัญญา

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้8. จัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 9. จัดทําข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ

กรมชลประทานและกรมบัญชีกลาง

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

390 นางลัดดาวัลย์ พนักงานพิมพ์ ส 4 9199 24,730 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ม่วงโคกสูง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ทําหน้าที่ธุรการฝ่ายวิศวกรรม เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. พิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทยและภาษา

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ต่างประเทศที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ความชํานาญสูงมาก

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 3. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือของฝ่ายวิศวกรรม

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ แยกประเภทงาน จัดส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 4. ควบคุมงบประมาณโครงการในส่วนของ

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง ฝ่ายวิศวกรรม

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 5. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น อื่น ๆ ที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ เอกสาร

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้น

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

391 นายวัลลภ พนักงานพิมพ์ ส 3 9200 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ต่วนวิจิตร์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2 ในการช่วยดูแล

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ในระดับรองลงมาของงานบริหารประตูน้ํา

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ และงานธุรการได้แก่

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง   1.1 ปฏิบัติงานด้านประตูน้ําของ

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์   1.2 ปฏิบัติงานด้านจดมาตรวัดน้ํา

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา และเก็บค่าน้ําชลประทาน และนําส่ง

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ รายได้ค่าน้ําชลประทาน

รองลงมา   1.3 ปฏิบัติงานด้านธุรการของฝ่ายส่งน้ํา

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และบํารุงรักษาที่ 2 

  1.4 พิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์

และความชํานาญสูงมาก

  1.5 ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ

และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

392 นางอาภารัศมิ์ พนักงานพิมพ์ ส 4 9202 25,970 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สมบูรณ์ผล โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานที่มิใช่หน่วยเบิกจ่าย

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 1798/2560

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 2. พิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยและ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ภาษาต่างประเทศที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น และความชํานาญสูงมาก

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 3. จัดทําและพิมพ์เอกสารประกอบคําขอเบิก

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ ค่าสาธารณูปโภค ค่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 4. จัดทํารายงานค่าสาธารณูปโภครายเดือน

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ ในระบบของกรมชลประทาน

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 5. จัดพิมพ์หนังสือขออนุมัติค่าสาธารณูปโภค

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้ประจําปีงบประมาณ

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ 6. ลงทะเบียนคุมค่าสาธารณูปโภค

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้7. คุมทะเบียนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

393 นางพวงทอง พนักงานพิมพ์ ส 4 9203 26,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

การรัตน์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยและ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ บันทึก รายงาน 

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ประกาศ คําสั่ง ที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ และความชํานาญสูงมาก

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 2. จัดทําและพิมพ์ใบสําคัญพร้อมเอกสาร

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ ประกอบคําขอเบิกค่าแรง ค่าล่วงเวลา 

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 3. ลงทะเบียนคุม ค่าแรงชั่วคราว 

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ ค่าล่วงเวลา ค่าเล่าเรียนบุตร

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ค่ารักษาพยาบาล

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 4. จัดพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนของ

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา ข้าราชการ  และลูกจ้างประจํา

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้5. จัดทําใบนําส่งหนังสือราชการและ

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ นําส่งเอกสารทางไปรษณีย์

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้6. ติดต่อราชการส่งรายงาน

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ ตามสถานที่ราชการ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/

หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง

พิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น 

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

394 นางรัชนี พนักงานพิมพ์ ส 4 9204 24,270 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

พุ่มบางป่า โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยและภาษา เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่างประเทศ  บันทึก  รายงาน  ประกาศ

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ คําสั่ง ที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์  และ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ ความชํานาญสูงมาก

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง 2. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารทางระบบ

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 3. จัดทําสําเนาหนังสือเวียนแจ้งตามฝ่าย

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง ต่าง ๆ ทั้งในระบบและเวียนเอกสาร

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 4. จัดเก็บสําเนาเอกสารหนังสือเวียน

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น ของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 5. จัดทําใบนําส่งหนังสือ และการนําส่ง

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา เอกสารทางไปรษณีย์

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้6. จัดทําและพิมพ์รายงานสถิติการลาและรายงาน

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ อัตรากําลังของโครงการ

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

395 นางสาวสัจจพร พนักงานพิมพ์ ส 4 9205 25,190 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

บุญประเสริฐ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยและ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศที่ต้องใช้ทักษะ  

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อ ประสบการณ์และความชํานาญสูงมาก

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารที่มีลักษณะงานที่ 2. จัดทําและพิมพ์เอกสารประกอบ

ค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชํานาญสูง ใบสําคัญค่าวัสดุ เพื่อดําเนินจัดส่ง

หรือเป็นงานที่มีความสําคัญมาก โดยต้องสามารถ การเงินโครงการ  จัดทําขอเบิก

จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องปราณีต เช่น 3. จัดทําและพิมพ์ใบเบิกจ่าย (พด.32) 

พิมพ์ตามคําบอกหรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง และทะเบียนจ่ายวัสดุ

กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ 4. สรุปค่าวัสดุประจําปี เพื่อจัดทํา

พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น รายงานประจําปีประเภทค่าวัสดุ

2. ตรวจทานหนังสือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ 5. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/

งานแก่พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน

3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง

อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพ์ พิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น 

เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องประมวลคํา เป็นต้ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

396 นางลดาวัลย์ พนักงานพิมพ์ ส 3 9206 24,080 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อ่อนสกล โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. พิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยและภาษา เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน ต่างประเทศที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ ความชํานาญสูงมาก

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 2. คุมทะเบียนสัญญาพัสดุ

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ 3. จัดทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง 4. ทํารายงานด้านพัสดุนําส่งหน่วยงาน

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 5. จัดทําข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทใน

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมชลประทาน

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ และกรมบัญชีกลาง

รองลงมา 6.สร้างข้อมูลรหัสสินทรัพย์งานระหว่างก่อสร้างและ

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รหัสสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS

7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

397 นายชูชีพ รัตนสิงห์ พนักงานพิมพ์แบบ ส 3 9207 23,710 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญงานสูงในการพิมพ์และเข้าเล่ม 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ แบบแปลนสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์แผนที่ต่างๆ ความชํานาญงานสูงในการพิมพ์และเข้าเล่ม 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุง แบบแปลนสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์แผนที่ต่าง ๆ 

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุง

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน

2. ปฏิบัติงานด้านสํารวจรูปตัดคลองต่าง ๆ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.1 ปฏิบัติงานที่สถานีสูบน้ํา ปตน.กระทุ่มแบน

ให้ทําหน้าที่ดังนี้

 - ควบคุม เปิด-ปิดอาคารชลประทานและบันทึก

   ข้อมูลระดับน้ํา

 - ดูแล บํารุงรักษาอาคารชลประทานและบริเวณ

   อาคาร

 - สูบน้ํา - ระบายน้ํา เพื่อรักษาระดับน้ําในคลอง

   ภาษีเจริญ

 - ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกว้านบนระบาย

   และมอเตอร์ไฟฟ้า



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

398 นายสุขขี การรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 9208 23,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญในการขับรถยนต์บํารุงรักษา 1. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ที่ต้องใช้ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไข ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญ 

สํานักงานชลประทานที่ 11 ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ ให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่

รถดังกล่าว ในโครงการเพื่อไปปฏิบัติราชการ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 2. บํารุงรักษาทําความสะอาด

รถยนต์ที่ใช้งาน

3. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้สามารถ

พร้อมใช้งาน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

399 นายวิษณุ พนักงานชลประทาน บ 2 9211 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

กล่ําคลองตัน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ชํานาญ ในการเปิด-ปิด ดูแลรักษาคลองส่งน้ํา 1. ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือสนาม  เช่น เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อ่างเก็บน้ํา งานก่อสร้าง งานโยธา  งานสนับสนุนงาน

สํานักงานชลประทานที่ 11 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิศวกรรม งานสํารวจข้อมมูลเบื้องต้น 

งานด้านซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

2. รับผิดชอบอาคารชลประทาน สถานีสูบน้ํา 

ปตร.ตันเจริญสุข

3. ปฏิบัติงานซ่อมแซมต่าง ๆ ในฝ่ายส่งน้ํา

และบํารุงรักษาที่ 1

4. ซ่อมแซมบ้านพักราชการที่ชํารุด

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

400 นายนคร ช่างฝีมือสนาม ช 3 9212 20,680 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ชินเนหันหา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล วิศวกรรม ในการช่วยดูแลตรวจสอบการ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ของงานพิจารณาโครงการเบื้องต้นและ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจและออกแบบเบื้องต้น

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สนาม เช่น งานก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน อาคาร  งานสํารวจ

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 3. ปฏิบัติงานด้านสํารวจรูปตัดคลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 4. จัดทําผังบริเวณ รูปตัด  แนวเขต

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ชลประทานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานสํารวจ

5. ปฏิบัติงานสํารวจ จัดทํารายละเอียด 

เพื่อประกอบการขออนุญาตต่าง ๆ ในการ

ใช้พื้นที่ชลประทาน

6. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

และงานซ่อมแซมบํารุงรักษาของโครงการ

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

401 นายประพันธ์ศักดิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9213 21,010 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

กุลประสิทธิ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา สนาม เช่น งานก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน อาคาร  งานสํารวจ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 2. รวบรวมจัดทํารายงานระดับน้ําและปริมาณน้ําฝน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ประจําวัน

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 3. จัดทําสถิติระดับน้ําและน้ําฝนของโครงการ

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. การตรวจวัดคุณภาพน้ําของโครงการฯ

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

402 นายชัยยุทธิ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9218 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สุโพธิ์ทอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือ

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา สนาม เช่น งานก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน อาคาร  งานสํารวจ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 2. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม บ้านพักเจ้าหน้าที่  และอาคารที่ทําการ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา เครื่องกว้านบานระบาย

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 3. ปฏิบัติงานที่สถานีสูบน้ํา ปตร.สี่วาพาสวัสดิ์

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ให้ทําหน้าที่ ดังนี้

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ    3.1 ควบคุมเปิด-ปิดอาคารชลประทาน 

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย และบันทึกข้อมูลระดับน้ํา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    3.2 ดูแล  บํารุงรักษาอาคารชลประทาน

และบริเวณอาคาร

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

403 นายตระกูล ช่างฝีมือสนาม ช 3 9219 24,450 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เกิดโพธิ์ทอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 ในการช่วยดูแล

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน ระดับรองลงมา ของงานส่งน้ําและกิจกรรม

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ต่อเนื่อง

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 2. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์และ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา ความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน เช่น งานก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ในส่วนของฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 1

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 3. ดูแลรับผิดชอบอาคารชลประทานที่

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย สถานีสูบน้ํา ปตร.มะยม ทรบ.กม.0+631

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทรบ.กม.0+443

4. จัดเก็บระดับน้ําประจําวัน

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

404 นายศุภณัฏฐ์ ช่างฝีมือสนาม ช 3 9220 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

จันทร์แจ่ม โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าในการช่วย เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ในระดับรองลงมาของงานปฏิบัติการ

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ 

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม สนาม เช่น งานก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา อาคารในส่วนของฝ่าย

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 3. ดูแลรับผิดชอบอาคารชลประทานที่สถานี

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน สูบน้ํา ปตร.สุคต สถานีสูบน้ํา ทรบ.บางเตย

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ สถานีสูบน้ํา ปตร.สวนฝ้าย และทรบ.ลัดบางเตย

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 4. จัดเก็บระดับน้ําประจําวัน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

405 นางพัชรี ตันสิน พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 9222 22,230 1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ตลอดจนควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและ 1. พิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยและ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่อง ภาษาต่างประเทศ  ของฝ่ายส่งน้ํา

สํานักงานชลประทานที่ 11 ดังกล่าว เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ และบํารุงรักษาที่ 2

ราชการทั่วไป ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน 2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

   3.1 ถ่ายเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ

แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้อง

   3.2 ลงทะเบียน รับ - ส่ง เอกสารของ

ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 2



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

406 นางธิดารัตน์ พนักงานพิมพ์ ส 3 9223 24,850 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

หนูเชื้อเวียง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็น 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจทาน และความชํานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่

สํานักงานชลประทานที่ 11 ความถูกต้องของหนังสือ เป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 2. ลงทะเบียนหนังสือในระบบสารบรรณ

เครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงาน  และ อิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง 3.ตรวจสอบวันลาของข้าราชการและ

คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ตลอดจน ลูกจ้างประจําในระบบ DPIS

วัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 4. ลงทะเบียนคุมคําสั่งการเดินทางไปราชการ

3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา 5. จัดทํารายละเอียดขอรับบําเหน็จบํานาญ

ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานพิมพ์ในระดับ ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา

รองลงมา 6. คุมทะเบียนจัดทําคําสั่งลูกจ้างชั่วคราว

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

7.ดําเนินการเรื่องประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

407 นายชัยวัฒน์ ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 9224 24,450 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

จ๋าพิมาย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างซึ่งต้องใช้ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ ประสบการณ์และความชํานาญสูงมากในด้าน

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อมสร้าง งานซ่อม

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ ยานพาหนะ และบํารุงรักษาเครื่องมือ

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 2. ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ใน

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ โครงการเพื่อไปปฏิบัติราชการ

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. ทําหน้าที่จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา 4.คุมทะเบียนการเบิก-จ่าย น้ํามันเชื้อเพลิง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

408 นายวชิระ บุญตาม ช่างฝีมือโรงงาน ช 3 9225 21,500 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างในงานที่ต้องใช้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา ประสบการณ์และความชํานาญสูงในด้าน 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ซึ่งต้องใช้ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ ฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ ประสบการณ์และความชํานาญงานสูง

สํานักงานชลประทานที่ 11 เครื่องจักรกล  เครื่องมือกล  งานซ่อม ในด้านฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อมสร้าง 

ยานพาหนะ งานชิ้นส่วน  อะไหล่  อุปกรณ์ งานซ่อมยานพาหนะ  และบํารุงรักษา

งานกลึง งานเชื่อม และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องมือเครื่องจักร  อุปกรณ์ต่าง ๆ 

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 2. ปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุง

2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานในการ รักษาระบบประปา  ระบบไฟฟ้า

ช่วยดูแลควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 3. ช่วยติดตามงานเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่

ของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา และคอยประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

409 นายชวลิต ช่างฝีมือสนาม ช 3 9226 21,500 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

มิ่งโสภา โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้นไป

ภาษีเจริญ เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล และความชํานาญอย่างสูงในด้านช่างฝีมือสนาม 

สํานักงานชลประทานที่ 11 อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน อุปกรณ์ เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา 

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค 

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม ซ่อมแซมอาคารชลประทาน 

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 2. ปฏิบัติงานที่ ปตร.โรงสี ปตร.ปากคลอง

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ท่าเสา ปตร.คลองอ่อนใจ และปตร.เกาะโพธิ์

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน ให้ทําหน้าที่ ดังนี้

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ    2.1 ควบคุมเปิด-ปิดอาคารชลประทาน 

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย และบันทึกข้อมูลระดับน้ํา

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    2.2 ดูแล  บํารุงรักษาอาคารชลประทาน

และบริเวณอาคาร

3. จดระดับน้ําประจําวัน

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

410 นางสาวภัทรภร พนักงานธุรการ ส 3 9227 31,340 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

กิจบรรณศิริ โครงการก่อสร้าง และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ เอกสารต่าง ๆ จัดส่งหนังสือหรือเอกสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหา

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ หนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือทั้งภายใน 

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ และภายนอก ตรวจสอบความเรียบร้อย

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก ของหนังสือก่อนพิมพ์ และคัดสําเนา

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ หนังสือเอกสาร 

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ 2. ซ่อม ดูแลบํารุงรักษาเอกสาร และ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หนังสือต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 3. จัดทําสถิติวันลาต่าง ๆ ของ

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ ลูกจ้างชั่วคราว

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ 4. จัดทําคําสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ค่าล่วงเวลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา

และลูกจ้างชั่วคราว

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

411 นายสมเกียรติ ช่างก่อสร้าง ช 3 9229 40,960 1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เถื่อนขวัญ โครงการก่อสร้าง ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ 1. ช่างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 สูงเกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เช่น ช่วยออกแบบ คันคลอง เช่น ออกแบบ ควบคุมการ

ควบคุมการก่อสร้างและบํารุงรักษา ช่วยวาง ก่อสร้างและบํารุงรักษา วางโครงงาน

โครงการก่อสร้าง ให้คําปรึกษาแนะนําหรือ การก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบงาน

ตรวจสอบทางด้านงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ทาง ก่อสร้างต่าง ๆ งานทําท่อระบายน้ํา 

สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ ร่องน้ํา อาคารชลประทาน และ

เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

ท่าเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 2. สํารวจเกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง และ

เป็นต้น ซ่อมแซมบาํรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ 

2. ปฏิบัติงานสํารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับการงาน เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสํารวจ

ช่างก่อสร้าง เช่น สํารวจทางเพื่อการก่อสร้าง 3. คัดลอกแบบ เขียนแบบ และคํานวณ

สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติ 4. ควบคุม กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา

ของดิน สํารวจข้อมูลการจราจร สํารวจทาง แนะนํา แก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

อุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คัดลอกแบบ  เขียนแบบ  คํานวณสามัญ 

ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้

และอุปกรณ์ในการสํารวจ และทดลองทุกชนิด

ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

412 นางวรรณา พนักงานพัสดุ ส 3 9232 32,450 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

อยู่นาค โครงการก่อสร้าง และความชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ 1. จัดทําใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างในระบบ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา GFMIS

จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่อง 2. จัดทําใบตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS

การจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่าง 3. ลงทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษา 4. ลงทะเบียนคุมใบสําคัญจากใบสั่ง

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ 5. รวบรวมใบสําคัญส่งงานการเงิน และ

รองลงมา บัญชี

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. จัดทําสรุปผลดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

(แบบ สซร.1) กรมชลประทาน

7. จัดทําข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

413 นางสุชีลา  พนักงานธุรการ ส 3 9233 32,450 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

ศรสําราญ โครงการก่อสร้าง และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน 1. ร่างโต้ตอบหนังสือระหว่างส่วนราชการ เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ 2. ตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อย

กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ และความสวยงานของหนังสือราชการ

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 3. ดําเนินการโปรแกรมระบบฐานข้อมูล

ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึก บริหารทรัพยากร (DPIS) ของข้าราชการ

ข้อมูลตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับ ลูกจ้างประจํา และ พนักงานราชการ

แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ 4. ตรวจสอบ คําสั่งจ้าง และแบบขออนุมัติ

เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ 5. ดําเนินการระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษา (EPP) ของข้าราชการ และแบบประเมิน

มิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา (ชป.136)

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

414 นายนิกร ช่างฝีมือสนาม ช 3 9235 31,880 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

กิมประถม โครงการก่อสร้าง และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้าง เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ของงานที่อยู่ในแผนงาน และเตรียมความพร้อม

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ของงานที่ได้รับมอบหมาย

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ควบคุมงานก่อสร้างอาคารชลประทาน และ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ควบคุมดูแลบํารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักร

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 4. ปฏิบัติงานสํารวจเพื่อการก่อสร้าง

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 5. ควบคุม กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษาแก่

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ 6. ปฏิบัติงานและประสานงานภายในพื้นที่เขต

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย พระราชฐาน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลอง

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

415 นางสาวจิราภา พนักงานพัสดุ ส 3 9236 28,560 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้  ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

สันติปัญญากุล โครงการก่อสร้าง และความชํานาญมากเกี่ยวกับงานการพัสดุ 1. จัดทําเอกสาร จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับวิธี เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา e-bidding ในระบบ E-GP

จัดทําทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ดําเนินการเรื่อง 2. จัดทํางานสัญญาซื้อ/จ้าง

การจัดซื้อ และว่าจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ ร่าง 3. ควบคุมครุภัณฑ์ การจําหน่ายบัญชี การ

หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ให้คําปรึกษา ขึ้นบัญชีการโอน การยืมคุรุภัณฑ์ และการทํา

แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รายงานสินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และ

รองลงมา สินทรัพย์รายตัว

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทําการเบิก-จ่ายบัญชีน้ํามันเชื้อเพลิง และ

น้ํามันหล่อลื่น

5. ชี้แจงงานในหน้าที่ ตอบปัญหา  และ

ตรวจสอบ การดําเนินการต่าง ๆ

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

416 นายศรีสุขุม  ช่างฝีมือสนาม ช 3 9237 30,790 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

เพ็ชรสังคาด โครงการก่อสร้าง และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้าง เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ของงานที่อยู่ในแผนงาน และเตรียมความพร้อม

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ของงานที่ได้รับมอบหมาย

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ควบคุมงานก่อสร้างอาคารชลประทาน และ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ควบคุมดูแลบํารุงรักษา อุปกรณ์  และ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา เครื่องจักร

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ปฏิบัติงานสํารวจเพื่อการก่อสร้าง

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. ควบคุม กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษาแก่

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 6. ปฏิบัติงานและประสานงานก่อสร้างงาน

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปรับปรุงเสริมคันท้ายสถานีสูบน้ําปลายคลอง

สี่วาพาสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรสาคร

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บัญชีรายละเอียดการมอบหมายให้ลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่

แนบท้ายคําสั่งกรมชลประทานที่ จ 20 /  2   / 2563   ลงวันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563         

ลํา

ดับ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

เลขที่

อัตรา

ค่าจ้าง

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ปฏิบัติอยู่เดิม

หน้าที่/งาน/โครงการ

ที่ได้รับมอบหมายใหม่
ตั้งแต่ หมายเหตุ

417 นางดรุณี กิมประถม ช่างฝีมือสนาม ช 3 9238 22,980 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ บัดนี้

โครงการก่อสร้าง และความชํานาญอย่างสูงในงานช่างฝีมือสนาม 1. ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้าง เป็นต้นไป

สํานักงานชลประทานที่ 11 เช่น งานก่อสร้าง งานโยธา งานควบคุมดูแล ของงานที่อยู่ในแผนงาน และเตรียมความพร้อม

อุปกรณ์เครื่องจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ของงานที่ได้รับมอบหมาย

ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค งาน 2. ควบคุมงานก่อสร้างอาคารชลประทาน และ

สนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

งานสํารวจข้อมูลเบื้องต้น งานด้านซ่อมแซม 3. ควบคุมดูแลบํารุงรักษา อุปกรณ์  และ

ปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา เครื่องจักร

งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 4. ปฏิบัติงานสํารวจเพื่อการก่อสร้าง

ของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน 5. ควบคุม กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษาแก่

สนับสนุนการทดลองต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา

2. ปฏิบัติงานในฐานะช่วยหัวหน้าหน่วย 6. ปฏิบัติงานและประสานงานภายในพื้นที่เขต

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย พระราชฐาน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลอง

ยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


