ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ แบ่งออกเป็น 1 งาน 3 ฝ่าย ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดาเนินการงานสารบรรณ รับ-ส่ง ร่าง พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ บริการค้นหา จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กาหนด
2. ดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณาความดีความชอบ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
3. ดาเนินการด้านการเงินและบัญชี การจัดทาบัญชี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนด
4. ดาเนินการด้านพัสดุ การจัดทาบัญชีพัสดุ การจัดทาทะเบียนการเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุ การจัดทา
รายงานประจาปี การจาหน่ายครุภัณฑ์ประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบที่กาหนด
5. ดาเนิ น การจัดสวัส ดิการ สิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้ บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ กาหนดตาแหน่งที่ตั้ง ในการวางโครงข่ายสถานีสารวจข้อมูลอุทกวิทยา
เพื่อให้ได้พื้นที่รับน้าฝนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ สามารถนาไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา
แหล่งน้าและการบริหารจัดการน้า
2. ศึก ษา วิ เ คราะห์ วางแผน รวบรวม ตรวจสอบ บั น ทึ ก และประมวลสถิ ติ ข้ อ มู ล ทางอุ ท กวิ ท ยา
อุตุนิยมวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้า เพื่อกาหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการใช้งานด้านการบริหารจัดการ
น้าในระดับพื้นที่
3. รวบรวม ติดตามและประเมินผล สรุปปัญหา และวางแนวทางแก้ไขงานด้านอุทกวิทยา เพื่ อให้การ
ดาเนินงานของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4. ศึกษา ออกแบบ พั ฒ นา และจัดท าฐานข้ อมู ล ในระดับ ลุ่ มน้ าและภู มิภ าค เพื่ อประโยชน์ ในการ
วางแผนพัฒนาแหล่งน้า การจัดการลุ่มน้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
5. ประสานความร่ ว มมือและสนั บสนุนข้อมูล สถิติท างอุทกวิทยา แก่ห น่ว ยงานต่าง ๆ ตลอดจนให้
คาแนะนาทางด้านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก่ส่วนราชการ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การบริหารจัดการน้าในพื้นที่ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
กาหนด
6. ปฏิบัติงานร่ วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

3. ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางแผน ควบคุม การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษา สถานีสารวจระดับน้าแบบธรรมดาและ
อัตโนมัติแบบส่ งข้อมูลระยะไกล ณ เวลาจริง และเครื่องมือสารวจทางอุทกวิทยา อุตุ -อุทกวิทยา
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. ส ารวจ ตรวจวัด ข้ อมู ล อุท กวิ ทยา ประกอบด้ ว ย ระดั บน้ า ปริ มาณน้ า ตะกอนและคุ ณภาพน้ า
รูปตัดขวางลาน้า ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้า และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เช่น ปริมาณน้าฝน อัตรา
การระเหย อุณหภูมิผิวพื้น เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่มีความถูกต้องและครอบคลุมในระดับ
พื้นที่
3. ด าเนิ น การสอบเที ย บอาคารชลประทานในเขตพื้ น ที่ ค านวณ ประมวลผลรายงาน เพื่ อ หาค่ า
สัมประสิทธิ์การระบายน้าของอาคารชลประทาน
4. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลเบื้องต้นทางด้านอุทกวิทยาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน
ให้ คาแนะน าทางด้านอุทกวิทยา ในระดับพื้นที่แก่ส่ ว นราชการ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์สถานการณ์น้า คุณภาพน้า เพื่อให้ได้ผลการประเมินและคาดการณ์
สถานการณ์น้าท่วม ภัยแล้ง หรือผลกระทบด้านอื่น ๆ สาหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในการแจ้งเตือน
ภัยระดับพื้นที่
2. ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และจัดทาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศข้อมูลอุทกวิทยาในระดับพื้นที่
โดยแสดงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สนใจสามารถนาข้อมูลในระดับพื้นที่ไปใช้ประโยชน์
3. จัดทารายงานข้อมูล สถานการณ์น้าฝน น้าท่า สภาพอากาศ คุณภาพน้า และแนวโน้ม เพื่อให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ด้านการบริหารจัดการน้า
4. สนั บ สนุ น ข้ อ มูล สถานการณ์ น้ าฝน สภาพอากาศ คุณ ภาพน้ า และให้ ค าแนะน าด้า นอุ ทกวิ ท ยา
ในระดับ พื้นที่แก่หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริห ารจัดการน้าในพื้นที่ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ มีเขตความรับผิดชอบรวม 14 จังหวัด คือพัทลุง ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี
ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

