หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สังกัดสานักงานชลประทานที่ ๕ มีหน่วยงาน แบ่งออกเป็น
๔ ฝ่าย ๑ งาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายขยายผล
ฝ่ายส่งเสริมและปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องกล

งานบริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบ กลั่นกรองหนังสือราชการที่มีประเด็นเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ งานพัสดุงานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินบัญชี เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชา
2. ควบคุมดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสารการ
นาเสนอ การจดบันทึก การตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธี
การต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้
3. ควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอก งบประมาณ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตามกาหนดเวลา
4. ควบคุม กากับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก และ
การผลิตสื่อสารสนเทศ เพื่อ เผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ให้กับผู้มารั บ
บริการและผูท้ ี่สนใจ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในกรมชลประทาน
และภายนอกกรมชลประทาน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
6. ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของศูนย์ ศึกษาการพัฒนาภู พานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
7. ประสานงานทางานร่วมกันระหว่างทีมงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริและทีมงานภายนอกศูนย์ ตลอดจนหน่วยงานอื่นภายในจังหวัดสกลนคร โดยมีบทบาทในการให้
ความเห็น จูง ใจและคาแนะนาเบื้องต้น แก่ทีมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตาม
ที่กาหนดไว้
8. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหา ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
บริหารจัดการต่างๆ เช่น งานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รับมอบหมายให้กับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และสนับสนุนงานตามภารกิจของกรม
ชลประทานเพื่อให้การดาเนิน งานด้านบริหารทั่วไปของศูน ย์ศึกษาการพัฒ นาภูพานอัน เนื่องมาจาก
พระราชดาริเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และบริหารจัดการใน
ฐานะหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ ตลอดจน การวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้ การดาเนินงานด้านการชลประทาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. กาหนดแนวทางการศึกษาข้อมูล ควบคุมการส่งน้า-ระบายน้า การก่อสร้างปรับปรุง และบารุงรักษา
ระบบชลประทาน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ทุกภาคส่วน
3. กาหนดแนวทาง ควบคุม ศึกษา ทดสอบ และวิเคราะห์ สภาพน้า เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และวาง
แนวทางการตรวจสอบอาคารชลประทาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
4. กาหนดแนวทางการปูองกันและบรรเทาภัย จากน้า เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ราษฎรที่ประสบภัยจากน้า
5. ศึกษา ทดลอง วิจัยทางด้านการพัฒนาแหล่งน้าเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้าขนาดเล็ก การศึกษารูปแบบ
ที่เ หมาะสมของแบบฝายต้ น น้าล าธาร เพื่ อ ปู อ งกัน และลดการตกตะกอนในอ่า งเก็ บ น้ าขนาดเล็ ก
การศึกษาและพัฒนาแบบจาลอง การฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ต้นน้าลาธาร เพื่อจัดทาเป็นผลงานทางวิชาการไว้
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงและพัฒนาต่อยอดสู่การขยายผลไปยังประชาชน
6. ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณ ภาพน้า และประสิทธิภาพการน้าในศูน ย์ ศึกษาการพัฒ นาภูพานฯ และ
อ่างเก็บน้าในหมู่บ้านรอบศูนย์
7. ให้คาแนะนา ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้และแก้ปัญหา เกี่ยวกับงานชลประทาน ที่มีความยากมากเป็น
พิเศษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญ ด้านการชลประทานแก่ผู้ที่สนใจ และตอบ
8. ประสานงานในระดับสูงกว่ากอง กับหน่วยงานราชการและเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความ
ช่ว ยเหลื อ และความร่ ว มมื อ ในงานชลประทาน พร้ อ มทั้ง แลกเปลี่ ยนความรู้ ค วามเชี่ย วชาญที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
9. อานวยการ กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้ช่วย
หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
10. ก าหนดแนวทางการวางแผน การปฏิ บั ติ ง าน การควบคุ ม การประเมิ น ผล และแก้ ไ ขปั ญ หา
ข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติง านเป็นไปอย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ยฝ่ายขยายผล
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ศึกษาข้อมูลเพื่อควบคุมการส่งน้า - ระบายน้าการก่อสร้างปรับปรุงและบารุงรักษาระบบชลประทาน
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกภาคส่วน
2. ควบคุมศึกษาทดสอบและวิเคราะห์สภาพน้าเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และตรวจสอบอาคารชลประทาน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ
3. ศึกษาค้นคว้าดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรชลประทานการมีส่วนร่วมองค์กรผู้ใช้น้าเพื่อให้
การชลประทานกระจายให้ทั่วถึงเพียงพอต่อการเกษตรและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
4. ฝึกอบรมและสาธิต การให้บริการด้านวิชาการ การส่ง เสริมสนับสนุนและเผยแพร่ แนะนา ข้อควร
ปรับปรุงและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามรูปแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ที่ประสบผลสาเร็จแล้ว ด้วยวิธีปฏิบัติอย่างง่ายๆ และประหยัด เพื่อให้เกษตรกร สามารถ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประกอบอาชี พ พึ่ ง พาตนเองได้ ร วมทั้ ง ส่ ง เสริ ม อาชี พ ภาคนอกเกษตร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและชุมชนให้มีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมและมั่นคง
5. ให้คาแนะนาถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานที่ตนรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญ ชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาหน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้
ความรูค้ วามชานาญด้านการชลประทานแก่ผู้ที่สนใจ และตอบปัญหาเบื้องต้นแก่เกษตรกร
6. ประสานงานในระดับกองกับหน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือ ในงานชลประทานพร้อมทั้งแลกเปลี่ ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฝ่ายส่งเสริมและปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. กาหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการฟื้นฟูพื้นที่ ต้นน้าลาธาร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้าน
ป่าไม้ น้า และดินตามแนวพระราชดาริ เพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ก าหนดแนวทางด าเนิ น การทดลอง ทดสอบ วิ เ คราะห์ วิ จั ย เพื่ อ ให้ ต รงตาม เพื่ อ ให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน และตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน
3. กาหนดแนวทาง ศึกษา พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการบริหารองค์กร ด้วยการเชื่อมโยงและบูรณา
การกระบวนงานที่ ห ลากหลายจากทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ บริ ห ารงานรู ป แบบใหม่ แ บบเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service) และอานวยการ ประสานงานการบริหารงานของศูนย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. กาหนดแนวทาง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา บริหารจัดการพื้นที่พิเศษ การส่งเสริมและ
พัฒ นาการเกษตรชลประทาน การมีส่วนร่วมองค์กรผู้ใช้น้า เพื่อให้การชลประทานกระจายให้ ทั่วถึง
เพียงพอต่อการเกษตรและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
5. กาหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการใช้น้าและประมาณน้าต้นทุน วางแผนการ
ใช้น้า ดาเนินการกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้น้าให้กับเกษตกร รวมทั้งเผยแพร่ ถ่ายทอด
ข้อมูล องค์ ความรู้ หรือเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้น้าอย่างถูกต้อง สามารถบริหาร
จัดการน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อม
6. กาหนดแนวทางการพิจารณาแบบเบื้องต้น สารวจพื้นที่ทางปฐพีวิทยาและธรณีวิทยา สภาพลุ่มน้า
สภาพการเพาะปลูก และสภาพทางอุทกวิทยา เพื่อสนับสนุนภารกิจการดาเนินงาน โครงสร้างพื้นฐาน
งานก่อสร้างการปรั บปรุ ง และบ ารุง รัก ษาแหล่ง น้า การส่ง น้าให้พื้ นที่เ พาะปลู ก สนับ สนุน กิจกรรม
การศึกษา ทดลอง วิจัยต่าง ๆ การอุปโภค-บริโภค
7. ให้คาแนะนา ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานชลประทานที่มีความยากมากเป็น
พิเศษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญด้านการชลประทานให้แก่ผู้ที่สนใจ
8. ประสานงานในระดับสูงกว่ากอง กับหน่วยงานราชการและเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความ
ช่ว ยเหลื อ และความร่ ว มมื อ ในงานชลประทาน พร้ อ มทั้ง แลกเปลี่ ยนความรู้ ค วามเชี่ย วชาญที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
9. อานวยการ กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ช่วย
หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
10. ก าหนดแนวทางการวางแผน การปฏิ บั ติ ง าน การควบคุ ม การประเมิ น ผล และแก้ ไ ขปั ญ หา
ข้อขัด ข้องในการปฏิบั ติง านของหน่วยงานที่ รับผิด ชอบ เพื่อ ให้การปฏิบั ติง านเป็น ไปอย่ างต่อ เนื่อ ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฝ่ายฝ่ายช่างกล
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องกล หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุม ดาเนินการ ตรวจสอบ บารุง รักษา
ซ่อมแก้ไ ข ปรับปรุง เครื่องจักรกล เครื่องมือ และยานพาหนะ ปรับปรุง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ง าน
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ - ให้คาปรึกษาควบคุมดูแล
ระบบสื่อสาร โทรคมนาคมที่พร้อมใช้ งาน เพื่อให้การติดต่องานกับหน่วยงานอื่น เป็น ไปด้วยความ
รวดเร็ว - ให้คาแนะนา สาธิตการใช้ การบารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง เจ้าหน้าที่ภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อให้ความรู้ในการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม - ควบคุมดูแลการซ่อม อุปกรณ์
และเครื่องจักรกล เพื่อให้ การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ ควบคุ มดู แ ลเครื่ องจั กรกลสูบ น้ าที่ อยู่ ในสภาพพร้ อมใช้ ง านเพื่ อให้ร ะบบสาธาณู ปโภคเป็ น ไปอย่ า ง
ต่อเนื่องมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

