คูมือการปฏิบตั ิงานศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เครื่องมือ/อุปกรณ

ขั้นตอนและวิธีการ

1. วางแผน กําหนดโครงขายสถานีสํารวจ กอสรางสถานี ติดตั้งและพัฒนาเครื่องมือ
สํารวจขอมูลทางอุตุ-อุทกวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้ํา ขอมูลกายภาพลุมน้ํา ตลอดจน
การซอมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาสถานีสํารวจและเครื่องมือทางอุทกวิทยา ในพื้นที่ลุม
น้ําตางๆ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามรายละเอียดคือ
1.1 การวางแผน กําหนดโครงขายสถานีสํารวจ
ภายใน 15 ม.ค.
1.1.1 การกําหนดโครงขายสถานีสํารวจตามเกณฑมาตรฐานองคการ
อุตุนิยมวิทยาโลก
1.1.2 การกําหนดจุดที่ตั้งสถานีตรวจวัดขอมูลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของกรม ภายใน 1 ก.พ.
ชลประทาน
ภายใน 1 ก.พ.
1.1.3 การเสนออนุมัติจัดทําเปนคําสั่งและแผนการดําเนินงานประจําปน้ํา
1.2

การกอสรางสถานี ติดตั้งเครื่องมือ สํารวจขอมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา
1.2.1 สถานีสํารวจระดับน้ําแบบธรรมดา
1.2.1.1 เสาวัดระดับน้ําแบบแยกตนตามระดับตลิ่ง
1.2.1.2 เสาวัดระดับน้ําแบบติดสะพาน
1.2.2 สถานีสํารวจระดับน้ําแบบอัตโนมัติ
1.2.2.1 แบบลูกลอย
1.2.2.1.1 แบบติดตั้งกับสะพาน
1.2.2.1.2 แบบปอมอัตโนมัติแบบ คสล.
1.2.2.2 แบบใชแรงดันแกส(Bubble Guage)

ผอน.,ฝว.อน

แผนที่

ผอน.,ฝว.อน

แผนงานตาม
ภารกิจของกรมฯ

ศึกษาปริมาณงานและความตองการของ
กรมฯ
คัดเลือกจุดเหมาะสมในการติดตั้งสถานี

ผอน.,ฝว.อน

จัดพิมพรายละเอียดเสนอพิจารณา

7 วัน/สถานี
3 วัน/สถานี

ฝป.อน.
ฝป.อน.

สํารวจรูปตัดลําน้ํา ออกแบบและกอสราง
สถานีตามแบบที่เหมาะสม,

7 วัน/สถานี
20 วัน/สถานี
15 วัน/สถานี

ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.

ใชทอยึดติดกับสะพานเพื่อติดตั้งลูกลอย
กอสรางอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องริมตลิ่ง
กอสรางอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องบนตลิ่ง

1.2.2.3 แบบ Pressure Guage หรือ Pressure Transducer
1.2.3 สถานีสํารวจระดับน้ําแบบระบบโทรมาตร
1.2.3.1 สถานีโทรมาตรขนาดเล็ก
1.2.3.2 สถานีโทรมาตรลุมน้ํา
1.2.4 สถานีสํารวจปริมาณน้ํา
1.2.4.1 สํารวจปริมาณน้ําโดยเครื่องวัดกระแสน้ํา(Current meter)
1.2.4.2 สํารวจปริมาณน้ําโดยใชคลื่นเสียง(Acoustic)แบบธรรมดา
1.2.4.2.1 แบบติดตั้งในน้ําบริเวณริมฝงน้ํา(Side Looking
และ RD)
1.2.4.2.2 แบบติดตั้งในทองน้ําคลองชลประทาน
1.2.4.2.3 แบบลากขามแมน้ําบนผิวน้ํา
1.2.4.3 สํารวจปริมาณน้ําโดยใชคลื่นเสียง(Acoustic)แบบระบบโทร
มาตร(สื่อสารขอมูลไดเปนปจจุบัน)
1.2.5 สถานีสํารวจขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา
1.3

การสํารวจขอมูลอุทกวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้ํา
1.3.1 สํารวจระดับน้ําแบบธรรมดา
1.3.1.1 สํารวจโดยพนักงานอานระดับน้ํา
1.3.1.2 สํารวจโดยชางสํารวจอุทกวิทยา
1.3.2 สํารวจระดับน้ําแบบอัตโนมัติ
1.3.2.1 แบบลูกลอย
1.3.2.1.1 แบบติดตั้งกับสะพาน
1.3.2.1.2 แบบปอมอัตโนมัติ

15 วัน/สถานี

ฝป.อน.

กอสรางอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องบนตลิ่ง

7 วัน/สถานี
20 วัน/สถานี

ฝป.อน.
ฝป.อน.

ใชทอยึดติดกับสะพานเพื่อติดตั้งลูกลอย

7 วัน/สถานี

ฝป.อน.
สรางโครงสลิงสําหรับยึดเรือและวัดระยะ
สํารวจรูปตัดลําน้ํา โยงราคาระดับและ
ติดตั้งเครื่องมือ
ตรวจวัดตามความตองการของโครงการฯ
ตรวจวัดในชวงเวลาเกิดอุทกภัย
ตรวจวัดเพื่อการติดตามสถานการณน้ําอยา
ตอเนื่อง
ถมดิน ติดตั้งรั้วคอกอุตุ และทําแทนติดตั้ง
เครื่องมือ

3 วัน/สถานี

ฝป.อน.

1 วัน/สถานี
3 ชั่วโมง/สถานี

ฝป.อน.
ฝป.อน.

8 วัน/สถานี

ฝป.อน.

3-5 เวลา/วัน
13 เวลา/วัน

ฝป.อน.
ฝป.อน.

06.00-09.00-12.00-15.00และ18.00น.
06.00น.-21.00น.

1 ครั้ง/วัน
1 ครั้ง/วัน

ฝป.อน.
ฝป.อน.

บันทึกขอมูลระดับน้ํา 24 ชั่วโมง
บันทึกขอมูลระดับน้ํา 24 ชั่วโมง

1 ครั้ง/วัน
1 ครั้ง/วัน

ฝป.อน.
ฝป.อน.

บันทึกขอมูลระดับน้ํา 24 ชั่วโมง
บันทึกขอมูลระดับน้ํา 24 ชั่วโมง

6 ครั้ง/วัน
6 ครั้ง/วัน

ฝป.อน.
ฝป.อน.

บันทึกขอมูลระดับน้ํา 24 ชั่วโมง
บันทึกขอมูลระดับน้ํา 24 ชั่วโมง

1 ครั้ง/สัปดาห

ฝป.อน.

ในชวงหนาน้ํามากกวา2 ครั้ง/สัปดาห

1 ครั้ง/วัน
1 ครั้ง/วัน

ฝป.อน.

1 ครั้ง/สัปดาห

ฝป.อน.

1.3.6 สํารวจขอมูลตะกอนทองน้ํา

1 ครั้ง/เดือน

ฝป.อน.

1.3.7 วัดคุณภาพน้ํา
1.3.8 สํารวจขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา
1.3.8.1 วัดน้ําฝน
1.3.8.1.1 น้ําฝนธรรมดา
1.3.8.1.2 น้ําฝนอัตโนมัติ
1.3.8.2 วัดการระเหย

12 ครั้ง/เดือน

ฝป.อน.

ติดตามสถานการณน้ํารายชั่วโมง
ตรวจวัดตามความตองการของโครงการฯ
เฉพาะสถานีเตือนภัย
ติดตามสถานการณน้ํารายชั่วโมง
เฉพาะสถานีเตือนภัย
เก็บตัวอยางและทําการวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการศูนยฯ
เก็บตัวอยางและทําการวิเคราะหโดย
สํานักวิจัยฯ
ตรวจวัดชวงเวลาน้ําขึ้นและน้ําลง

07.00 น.ทุกวัน
07.00 น.ทุกวัน
07.00 น.ทุกวัน

ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.

1.3.2.2 แบบใชแรงดันแกส(Bubble Guage)
1.3.2.3 แบบ Pressure Guage
1.3.3 สํารวจระดับน้ําแบบระบบโทรมาตร
1.3.3.1 ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก
1.3.3.2 ระบบโทรมาตรลุมน้ํา
1.3.4 สํารวจปริมาณน้ํา
1.3.4.1 การสํารวจปริมาณน้ําโดยเครื่องวัดกระแสน้ํา(Current meter)
1.3.4.2 การสํารวจปริมาณน้ําโดยใชคลื่นเสียง(Acoustic)แบบธรรมดา
1.3.4.2.1 แบบติดตั้งริมแมน้ํา(Side Looking และ RD)
1.3.4.2.2 แบบติดตั้งในทองน้ําคลองชลประทาน
1.3.4.2.3 แบบลากขามแมน้ําบนผิวน้ํา
1.3.4.3 การสํารวจปริมาณน้ําโดยใชคลื่นเสียง(Acoustic)แบบระบบ
โทรมาตร(สื่อสารขอมูลไดเปนปจจุบัน)
1.3.5 สํารวจและวิเคราะหขอมูลตะกอนแขวนลอย

ฝป.อน.

1.3.8.3 วัดความเร็วลม
1.3.8.4 วัดอุณหภูมิอากาศ
1.3.8.5 วัดอุณหภูมิผิวน้ํา
1.3.8.6 วัดความชื้น
1.3.9 สํารวจรูปตัดลําน้ํา
1.3.10 การวิเคราะหตัวอยางตะกอนแขวนลอย
1.4

การซอมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาสถานีสํารวจและเครื่องมือทางอุทกวิทยา
1.4.1 การซอมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาสถานีสํารวจ
1.4.1.1 การตรวจสภาพสถานีสํารวจ
1.4.1.2 จัดทําประมาณการและจัดหาวัสดุ
1.4.1.3 ดําเนินการซอมแซม
1.4.2 การซอมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา
1.4.2.1 การตรวจสภาพสถานีสํารวจ
1.4.2.2 จัดทําประมาณการและจัดหาวัสดุ
1.4.2.3 ดําเนินการซอมแซม
1.4.2.3.1 เสาวัดระดับน้ํา
1.4.2.3.2 เครื่องวัดระดับน้ําแบบอัตโนมัติ
1.4.2.3.3 เครื่องมือวัดกระแสน้ํา
1.4.2.3.4 เครื่องเก็บตัวอยางตะกอนแขวนลอย
1.4.2.3.5 เครื่องเก็บตัวอยางตะกอนทองน้ํา
1.4.2.3.6 เครื่องมือวัดคุณภาพน้ํา
1.4.2.4 เครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยา

07.00 น.ทุกวัน
07.00 น.ทุกวัน
07.00 น.ทุกวัน
07.00 น.ทุกวัน
1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/สัปดาห

ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.

1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป

ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.

1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป

ฝป.อน.
ฝป.อน.

2
1
1
1
1

ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.

ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
-

การบํารุงรักษาและทําได 3 ลักษณะ คือ
1. การการสอบเทียบเครื่องมือขณะทําการ
ตรวจวัด เชน การเปลี่ยนน้ํามันหลอลื่น
และการทํา Spin Test
2. การเปลี่ยนอุปกรณประกอบ เชนกราฟ
รายสัปดาห-รายเดือน
3. การซอมบํารุงประจําป เชน ตรวจสอบ
ราคาระดับ ทาสี เปลี่ยนแผนระดับ
การซอมแซมประจําป

1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

1.4.2.4.1 วัดน้ําฝน
1.4.2.4.2 วัดการระเหย
1.4.2.4.3 วัดความเร็วลม
1.4.2.4.4 วัดอุณหภูมิอากาศ
1.4.2.4.5 วัดอุณหภูมิผิวน้ํา
1.4.2.4.6 วัดความชื้น
ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรใชในการติดตามสถานการณน้ําและการ
ประมวลผลขอมูล
การซอมแซมและบํารุงรักษาเรือสํารวจ
การซอมแซมและบํารุงรักษารถยนต
การทําความสะอาดแนวสํารวจ ขุดลอกแนวสํารวจและโกยตะกอน
ซอมแซมบานพักสถานีสํารวจ

1
1
1
1
1
1
1

ครั้ง/สัปดาห
ครั้ง/สัปดาห
ครั้ง/สัปดาห
ครั้ง/สัปดาห
ครั้ง/สัปดาห
ครั้ง/สัปดาห
ครั้ง/ป

ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.

1
1
1
1

ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป
ครั้ง/ป

ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง

ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.
ฝป.อน.

ทําความสะอาด
ทําความสะอาด
ทําความสะอาด
ทําความสะอาด
ทําความสะอาด
ทําความสะอาด

2. คํานวณวิเคราะหและประมวลผลสถิติขอมูลอุทกวิทยา เพื่อใชในการออกแบบเชิง
อุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา จัดทําฐานขอมูล ทางอุทกวิทยาในระดับ
พื้นที่ เผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลแกบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามรายละเอียดคือ
2.1 การตรวจสอบขอมูลสนาม
2.1.1 ขอมูลระดับน้ํา
2.1.2 ขอมูลปริมาณน้ํา
2.1.3 ขอมูลน้ําฝน
2.1.4 ขอมูลรูปตัดลําน้ํา
2.1.5 ตะกอน

เครื่องคอมพิวเตอร
“
“
“
“

พล็อตกราฟระดับน้ํารายชั่วโมง
คํานวณปริมาณน้ํา
พล็อตน้ําฝนรายวัน
พล็อตระดับรูปตัดลําน้ํา
คํานวณปริมาณน้ํา

2.1.6 อื่นๆ
2.2 การคํานวณวิเคราะหขอมูลอุทกวิทยา
2.2.1 ขอมูลระดับน้ํา
2.2.1.1 วิเคราะหคาระดับวิกฤติของสถานีตางๆ
2.2.1.2 วิเคราะหคา Return Period ของระดับน้ําสูงสุด
2.2.1.3 หาความสัมพันธของระดับน้ําสูงสุดสถานีเหนือ-ทายเพื่อหา
ระยะเวลาการไหลของน้ํา
2.2.2 ขอมูลปริมาณน้ํา
2.2.2.1 หาความสัมพันธของปริมาณน้ําสูงสุดสถานีเหนือ-ทายแตละ
ลําน้ํา
2.2.2.2 หาคาปริมาณน้ําวิกฤติเพื่อใชในการเฝาระวังและเตือนภัย
2.2.2.3 วิเคราะหคา Return Period ของระดับน้ําสูงสุด
2.2.2.4 หาความสัมพันธระหวางความเร็วที่ 0.2 กับความเร็วเฉลี่ยลํา
น้ํา(Vs&Vm)
2.2.2.5 วิเคราะหความสัมพันธของระยะเวลาการเดินทางของน้ํา
ระหวางสถานีเหนือ-ทาย
2.2.3 ขอมูลน้ําฝน
2.2.3.1 วิเคราะหคา Return Period ของปริมาณฝนสูงสุดรายป
2.2.3.2 วิเคราะหแนวโนมฝนรายป
2.2.3.3 วิเคราะหปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยลุมน้ําที่ทําใหเกิดน้ําทวม
2.2.4 ตะกอน
2.2.4.1 หาความสัมพันธของปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยรายปตอ
พื้นที่รับน้ํา

ฝว.อน.
ภายใน 1 เม.ย.
ภายใน 1 เม.ย.
ภายใน 1 เม.ย.

ฝว.อน.
ภายใน 1 เม.ย.
ภายใน 1 เม.ย.
ภายใน 1 เม.ย.

ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.

ภายใน 15 ต.ค.

ฝว.อน.

ภายใน 1 เม.ย.
ภายใน 1 พ.ค.
ภายใน 1 เม.ย.

ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.

ภายใน 15 ต.ค.

ฝว.อน.

2.3 การประมวลผลสถิติขอมูลอุทกวิทยา
2.3.1 ขอมูลระดับน้ํา
2.3.2 ขอมูลปริมาณน้ํา
2.3.3 ขอมูลน้ําฝน
2.3.4 ตะกอน
2.3.5 อื่นๆ
2.4 การจัดทําฐานขอมูล
2.4.1 ขอมูลระดับน้ํา
2.4.2 ขอมูลปริมาณน้ํา
2.4.3 ขอมูลน้ําฝน
2.4.4 ตะกอน
2.4.5 อื่นๆ
2.5 การเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลแกบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.5.1 การรายงานขอมูลรายวัน
2.5.1.1 ขอมูลระดับน้ํา
2.5.1.2 ขอมูลปริมาณน้ํา
2.5.1.3 ขอมูลน้ําฝน
2.5.1.4 อื่นๆ
2.5.2 การรายงานขอมูลรายเดือน
2.5.2.1 ขอมูลระดับน้ํา
2.5.2.2 ขอมูลปริมาณน้ํา
2.5.2.3 ขอมูลน้ําฝน
2.5.2.4 รายงานสถานการณน้ําทวม

รายเดือน-รายป

ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.

รายเดือน-รายป

ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.

รายวัน

ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.

รายเดือน

ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.

15 วันหลังเกิด

เหตู

3. ศึกษากําหนดเกณฑทางอุทกวิทยาและกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมเพื่อการพยากรณ
ในการเตือนภัยน้ําทวมทั้งพื้นที่ชุมชุมและพื้นที่การเกษตรในจังหวัดและลุมน้ําที่
รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามรายละเอียดคือ
3.1

3.2
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การศึกษากําหนดเกณฑทางอุทกวิทยา
3.1.1 สัดสวนการเกิดน้ําทาของลุมน้ํา(Runoff Ratio)
3.1.2 ผลผลิตน้ําทาในลุมน้ํา(Runoff Yield)
3.1.3 ความสัมพันธของระดับน้ํา-ปริมาณเฉลี่ยรายปตอพื้นที่ลุมน้ํา
3.1.4 ความสัมพันธของระดับน้ํา-ปริมาณสูงสุดรายปตอพื้นที่ลุมน้ํา
3.1.5 ศึกษารอบการเกิดปริมาณน้ําสูงสุด(Return Period)

ภายใน 1 เม.ย.
ภายใน 1 เม.ย.
ภายใน 15 ต.ค.
ภายใน 15 ต.ค.
ภายใน 15 ต.ค.

ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.

การพยากรณและเตือนภัยน้ําทวมในพื้นที่ลุมน้ําที่รับผิดชอบ
3.2.1 ศึกษาการเคลื่อนตัวของปริมาณน้ําในลุมน้ํา
3.2.2 ศึกษาสภาพตลิ่งของแมน้ําและความจุของลําน้ํา

ภายใน 15 ต.ค.
ภายใน 1 เม.ย.

ฝว.อน.
ฝว.อน.

ทุกวัน
ทุกวัน

ฝป.อน.
ฝป.อน.

เฝาระวังและติดตามสถานการณน้ํา วิเคราะหและรายงาน สถานการณน้ําฝน น้ําทา
รายวัน รายชั่วโมง รวมทั้งแจงผลกระทบตอกรมชลประทาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามรายละเอียดคือ
4.1

การเฝาระวังและติดตามสถานการณน้ําฝน-น้ําทา
4.1.1 การติดตามสถานการณน้ําฝน
4.1.2 การติดตามสถานการณน้ําทา

4.2

4.3

5

การวิเคราะหสถานการณ
4.2.1 สภาพทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ
4.2.2 แนวโนมสภาพน้ําฝน
4.2.3 แนวโนมสภาพระดับน้ํา
4.2.4 การคาดการณความรุนแรงและพื้นที่ผลกระทบเบื้องตน
4.2.5 ชวงเวลาวิกฤติและเวลาสิ้นสุด
การรายงาน สถานการณน้ําฝน-น้ําทารายวัน รายชั่วโมง
4.3.1 การรายงานโดยโทรสาร
4.3.2 การเผยแพรทาง Website
4.3.3 การรายงานโดยโทรศัพท
4.3.4 การรายงานโดยสื่ออื่นๆ

ประเมินและวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําฝน น้ําทาในลุมน้ํา เพื่อการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการน้ําในลุมน้ําใหเหมาะสมทั้งในชวงหนาแลงและหนาน้ํา โดยมีขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานตามรายละเอียดคือ
5.1 การประเมินและวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําฝน น้ําทาในลุมน้ําในชวงหนาแลง
5.1.1 เกณฑปริมาณน้ําฝน น้ําทาในลุมน้ําในชวงหนาแลง
5.2 การประเมินและวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําฝน น้ําทาในลุมน้ําในชวงหนาน้ํา
5.2.1 เกณฑปริมาณน้ําฝน น้ําทาในลุมน้ําในชวงหนาน้ํา
5.2.2 ลักษณะการเกิดพายุที่จะมีผลกระทบตอพื้นที่

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

ฝว.อน.ฝป.อน.
ฝว.อน.ฝป.อน.
ฝว.อน.ฝป.อน.
ฝว.อน.ฝป.อน.
ฝว.อน.ฝป.อน.

08.00น.ทุกวัน
09.00 น.ทุกวัน

ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.
ฝว.อน.

ปละ2 ครั้ง

ฝว.อน.

เดือนละ 1 ครั้ง

ฝว.อน.

ชวงเวลาวิกฤติ

ฝว.อน.

ติดตามจัดทําเกณฑปริมาณน้ําฝนโดยใช
เสน Isohyte
ติดตามจัดทําเกณฑปริมาณน้ําฝนโดยใช
เสน Isohyte

ฝว.อน.

6

ศึกษาเชิงดุลยภาพดานนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม ขอมูลกายภาพของลุมน้ํา เชนศึกษา
ตะกอนและคุณภาพน้ํา อัตราการกัดเซาะ การพัดพาและการตกตะกอนทับถมในลุมน้ํา
และในอางเก็บน้ํารวมทั้งอัตราการเปลี่ยนแปลงความจุของอางเก็บน้ําและความจุลําน้ํา
ในเขตลุมน้ําที่รับผิดชอบโดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามรายละเอียดคือ
6.1

6.2

7

การศึกษาเชิงดุลยภาพดานนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม
6.1.1 สมดุลของน้ําในลุมน้ํา

ชวงเวลาวิกฤต
และสิ้นปน้ํา

การศึกษาตะกอนและคุณภาพน้ํา
6.2.1 การศึกษาอัตราการกัดเซาะการพัดพาและการตกตะกอนทับถมในลุมน้ํา
6.2.2 การศึกษาอัตราการทับถมในอางเก็บน้ํารวมทั้งอัตราการเปลี่ยนแปลง
ความจุของอางเก็บน้ํา
ภายใน 1 เม.ย.
6.2.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการกัดเซาะ-ทับถมและความจุลําน้ํา
ตามชวงเวลาที่
6.2.4 การศึกษาคุณภาพน้ํา
กรมฯกําหนด

สํารวจตรวจสอบความถูกตองในการระบายน้ําของอาคารชลประทานตางๆ เชน การ
ระบายน้ําของเขื่อนและประตูระบายน้ํารวมทั้งการสอบเทียบคาสัมประสิทธิ์ของ
อาคารชลประทานในการบริหารจัดการน้ําของโครงการชลประทานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามรายละเอียดคือ

ตามความ
ตองการของ
โครงการ

ฝว.อน.

ประเมินปริมาณน้ําทารายวัน-รายป

ฝว.อน.
ฝว.อน.

ศึกษาคาปริมาณตะกอนตอพื้นที่ลุมน้ํา
สํารวจระดับ คํานวณหาความจุของอางO
สํารวจรูปตัดลําน้ําและพล็อตเปรียบเทียบ
ตรวจวัดและพล็อตติดตาม

ฝว.อน.
ฝป.อน.

7.1 การสํารวจตรวจสอบความถูกตองในการระบายน้ําของอาคารชลประทาน
7.2 การสอบเทียบคาสัมประสิทธิ์ของอาคารชลประทาน

ฝป.อน.
ฝว.อน.

แบบที่ 1

แบบระบุและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Identification)
สวนราชการ

กรมชลประทาน

หนวยงาน

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

ยุทธศาสตร

ดานการการบริหารจัดการน้าํ และการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา

เปาประสงค

ความสูญเสียเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ําลดลง มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและทั่วถึง

ประเภทของ
ความเสี่ยง

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

สาเหตุโดยสรุป

ดานการเงิน
ดานประชาชนผูรับ
บริการ / ผูมีสว นไดเสีย
ดานกฎระเบียบขั้นตอน
และกระบวนการทํางาน
ดานทรัพยากรบุคคล
ดานการดําเนินงาน /การ
ปฏิบตั ิงาน
ดานกายภาพและ
สิ่งแวดลอม
ดานชื่อเสียง /ภาพลักษณ
ขององคกร

ไดรับขอมูลลาชา

ใชพนักงานอานระดับน้ําปฏิบัติงานในสนามแทนเจาหนาที่อุทกวิทยา

กระบวนงานไมมีความตอเนือ่ งขาดเปาหมายระยะยาวทีช่ ัดเจน

ขาดนโยบายแผนแมบทในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตอเนือ่ งเปนแผนระยะยาว
เชน แผนงาน แผนเงิน และแผนบุคลากร
ขาดบุคลากรมีความรูความสามารถในแตละดาน
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ผลงานไมไดความเชื่อถือ
ขอมูลขาดความตอเนื่อง กระบวนการวิเคราะหขอมูลไมมคี วามครบถวน
เพียงพอ
การพยากรณและคาดการณไมมีประสิทธิภาพ

ขาดแคลนระบบการสื่อสารที่ทันสมัย
บุคลากรมีความรูไมตรงตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
กระบวนการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือไมไดมาตรฐาน
การกระจายของสถานีสํารวจไมเพียงพอ
ขาดเครื่องมือ(Tools)ในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ

แบบที่ 2

แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
สวนราชการ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา

พันธกิจ

บริหารจัดการน้ําที่มีคุณภาพดีใหผูใชน้ําทุกประเภทอยางทั่วถึงและเปนธรรม

ยุทธศาสตร

ดานการการบริหารจัดการน้าํ และการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา

เปาประสงค

ความสูญเสียเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ําลดลง มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและทั่วถึง
โอกาสและ
กรอบระยะเวลา
ความสามารถใน ในการนําไป
การปรับปรุง
ปฏิบัติ

ผลกระทบ
(I)

โอกาส
(L)

ไดรับขอมูลจากสนามลาชา

มาก

สูง

กระบวนงานไมมีความ
ตอเนื่องขาดเปาหมายระยะยาว
ที่ชัดเจน
ผลงานไมไดรับความเชื่อถือ

มาก

ปาน
กลาง

มาก

ปาน
กลาง

รับบรรจุพนักงานราชการเพิ่ม ฝกอบรมและ
เพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรที่มีอยู

ปานกลาง

กระบวนการวิเคราะหขอมูล
ไมมีความครบถวนเพียงพอ
ขอมูลขาดความตอเนื่อง
การพยากรณและคาดการณไม
แมนยํา

มาก

ปาน
กลาง

การฝกอบรมและเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากร

ปานกลาง

มาก

สูง

เพิ่มจํานวนสถานีสํารวจใหเพียงพอ พัฒนา
ระบบการพยากรณและแบบจําลองใหมี
ประสิทธิภาพงายตอการใชงาน

ปานกลาง

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

(I) x (L)

ประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน

เสริมเจาหนาที่อุทกวิทยา(คนงานหรือชางสํารวจ)
ชวยปฏิบัติงานเปนการเฉพาะกิจในชวงวิกฤต
จัดทําแผนการปฏิบัติงานระยะสั้นประจําป

สูง
ปานกลาง

หมายเหตุ: ควรกําหนดเกณฑแตละตัวกอน ตั้งแต I, L แลวพยายามใชเกณฑเดียวกันในทุกความเสีย่ ง Scale ควรเหมือนกัน เชน 5 สเกล

ผลรวมคะแนน
การวิเคราะห

ลําดับความสําคัญ

แบบที่ 3

แบบวิเคราะหแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
สวนราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง
แนวทางการจัดการความเสีย่ ง

การลดโอกาส

การลดผลกระทบ

การใชประโยชน

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ดานการการบริหารจัดการน้าํ และการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา/ความสูญเสียเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้าํ ลดลง
ไดรับขอมูลจากสนามลาชา
การควบคุมความเสี่ยง

การถายโอนความเสี่ยง

จางคนงานปฏิบัติงานประจํา
สถานีอยางตอเนื่องตลอดเวลา

เพิ่มอัตราคาจางและเพิ่มแรงจูงใจ เกลี่ยอัตรากําลังที่มีความ
ในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมจากหนวยงานอืน่

การยอมรับความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบที่ 4

แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)
สวนราชการ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

ไดรับขอมูลจากสนามลาชา

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ประเภทของความเสี่ยง

ดานประชาชนผูรับ บริการ / ผูมีสวนไดเสีย

ลําดับความสําคัญ
ชื่อแผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดผลงาน

กิจกรรมหลัก

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ /
ทรัพยากร
ที่จําเปน

วิธีการ
และแนวทาง
การติดตามผล

แบบที่ 5

แบบการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Monitor and Report)
สวนราชการ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

ไดรับขอมูลจากสนามลาชา

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ประเภทของความเสี่ยง

ดานประชาชนผูรับ บริการ / ผูมีสวนไดเสีย

ลําดับความสําคัญ
ชื่อแผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดผลงาน

ผลการดําเนินงานในรอบ
6 เดือน*

ผลการดําเนินงานในรอบ
12 เดือน*

การปรับปรุงและพัฒนาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
การสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะ

หมายเหตุ :

* แนบเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงาน

การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

แบบที่ 3

แบบวิเคราะหแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
สวนราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง
แนวทางการจัดการความเสีย่ ง

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ดานการการบริหารจัดการน้าํ และการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา/ความสูญเสียเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้าํ ลดลง
กระบวนงานไมมีความตอเนือ่ งขาดเปาหมายระยะยาวทีช่ ัดเจน
การควบคุมความเสี่ยง

การลดโอกาส

ดําเนินการตามแผนหลักระยะ
ยาว – กลาง – และแผนประจําป
เพื่อใหมีความชัดเจน

การลดผลกระทบ

ปรับแผนใหสอดคลองกับปจจัยที่
มีอยูจริง

การใชประโยชน

งานสําเร็จตอเนื่องตาม
เปาหมาย

การถายโอนความเสี่ยง

การยอมรับความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบที่ 4

แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)
สวนราชการ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

กระบวนงานไมมีความตอเนือ่ งขาดเปาหมายระยะยาวที่
ชัดเจน

ประเภทของความเสี่ยง

ดานประชาชนผูรับ บริการ / ผูมีสวนไดเสีย

ลําดับความสําคัญ
ชื่อแผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดผลงาน

กิจกรรมหลัก

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ /
ทรัพยากร
ที่จําเปน

วิธีการ
และแนวทาง
การติดตามผล

แบบที่ 5

แบบการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Monitor and Report)
สวนราชการ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

กระบวนงานไมมีความตอเนือ่ งขาดเปาหมายระยะยาวที่
ชัดเจน

ประเภทของความเสี่ยง

ดานประชาชนผูรับ บริการ / ผูมีสวนไดเสีย

ลําดับความสําคัญ
ชื่อแผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดผลงาน

ผลการดําเนินงานในรอบ
6 เดือน*

ผลการดําเนินงานในรอบ
12 เดือน*

การปรับปรุงและพัฒนาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
การสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะ

หมายเหตุ :

* แนบเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงาน

การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

แบบที่ 3

แบบวิเคราะหแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
สวนราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง
แนวทางการจัดการความเสีย่ ง

การลดโอกาส

การลดผลกระทบ

การใชประโยชน

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ดานการการบริหารจัดการน้าํ และการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา/ความสูญเสียเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้าํ ลดลง
ผลงานไมไดรับความเชื่อถือ
การควบคุมความเสี่ยง

การถายโอนความเสี่ยง

คัดสรรบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเหมาะสมเขามา
ปฏิบัติงานใหเพียงพอ
1. เพิ่มสมรรถนะบุคลากร
เกลี่ยอัตรากําลังที่มีความ
2. สรางจิตสํานึกและเพิ่ม
แรงจูงใจใหแกบุคลากรในการ เหมาะสมจากหนวยงานอืน่
ปฏิบัติงาน

ผลงานมีมาตรฐาน

การยอมรับความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบที่ 4

แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)
สวนราชการ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

ผลงานไมไดรับความเชื่อถือ

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ประเภทของความเสี่ยง

ดานทรัพยากรบุคคล

ลําดับความสําคัญ
ชื่อแผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดผลงาน

กิจกรรมหลัก

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ /
ทรัพยากร
ที่จําเปน

วิธีการ
และแนวทาง
การติดตามผล

แบบที่ 5

แบบการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Monitor and Report)
สวนราชการ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

ผลงานไมไดรับความเชื่อถือ

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ประเภทของความเสี่ยง

ดานทรัพยากรบุคคล

ลําดับความสําคัญ
ชื่อแผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดผลงาน

ผลการดําเนินงานในรอบ
6 เดือน*

ผลการดําเนินงานในรอบ
12 เดือน*

การปรับปรุงและพัฒนาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
การสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะ

หมายเหตุ :

* แนบเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงาน

การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

แบบที่ 3

แบบวิเคราะหแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
สวนราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง
แนวทางการจัดการความเสีย่ ง

การลดโอกาส

การลดผลกระทบ

การใชประโยชน

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ดานการการบริหารจัดการน้าํ และการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา/ความสูญเสียเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้าํ ลดลง
ขอมูลขาดความตอเนื่อง กระบวนการวิเคราะหขอมูลไมมคี วามครบถวนเพียงพอ
การควบคุมความเสี่ยง

การถายโอนความเสี่ยง

1. จัดหาระบบการประมวลผล
ขอมูลที่เหมาะสม
2. คัดสรรบุคลากรที่มีความรูมา
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมและ
เพียงพอ

ฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและ
สมรรถนะใหแกบุคลากร

เกลี่ยอัตรากําลังที่มีความ
เหมาะสมจากหนวยงานอืน่

การยอมรับความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบที่ 4

แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)
สวนราชการ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

ขอมูลขาดความตอเนื่อง กระบวนการวิเคราะหขอมูลไมมี
ความครบถวนเพียงพอ

ประเภทของความเสี่ยง

ดานการดําเนินงาน /การปฏิบัติงาน

ลําดับความสําคัญ
ชื่อแผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดผลงาน

กิจกรรมหลัก

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ /
ทรัพยากร
ที่จําเปน

วิธีการ
และแนวทาง
การติดตามผล

แบบที่ 5

แบบการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Monitor and Report)
สวนราชการ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

ขอมูลขาดความตอเนื่อง กระบวนการวิเคราะหขอมูลไมมี
ความครบถวนเพียงพอ

ประเภทของความเสี่ยง

ดานการดําเนินงาน /การปฏิบัติงาน

ลําดับความสําคัญ
ชื่อแผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดผลงาน

ผลการดําเนินงานในรอบ
6 เดือน*

ผลการดําเนินงานในรอบ
12 เดือน*

การปรับปรุงและพัฒนาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
การสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะ

หมายเหตุ :

* แนบเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงาน

การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

แบบที่ 3

แบบวิเคราะหแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
สวนราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค
ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง
แนวทางการจัดการความเสีย่ ง

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ดานการการบริหารจัดการน้าํ และการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา/ความสูญเสียเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้าํ ลดลง
การพยากรณและคาดการณไมแมนยํา
การควบคุมความเสี่ยง

การลดโอกาส

1. เพิ่มจํานวนสถานีสํารวจให
เพียงพอ
2. พัฒนาระบบการพยากรณและ
แบบจําลองใหมีประสิทธิภาพ
งายตอการใชงาน

การลดผลกระทบ

ฝกอบรมการใชแบบจําลองให
เขาใจและสามารถใชงานไดจาก
ขอมูลที่มีอยู

การใชประโยชน

การถายโอนความเสี่ยง

การยอมรับความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

แบบที่ 4

แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)
สวนราชการ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

การพยากรณและคาดการณไมแมนยํา

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ประเภทของความเสี่ยง

ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม

ลําดับความสําคัญ
ชื่อแผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดผลงาน

กิจกรรมหลัก

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ /
ทรัพยากร
ที่จําเปน

วิธีการ
และแนวทาง
การติดตามผล

แบบที่ 5

แบบการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Monitor and Report)
สวนราชการ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง

ประเด็น / ปจจัยเสี่ยง

การพยากรณและคาดการณไมแมนยํา

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ประเภทของความเสี่ยง

ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม

ลําดับความสําคัญ
ชื่อแผนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดผลงาน

ผลการดําเนินงานในรอบ
6 เดือน*

ผลการดําเนินงานในรอบ
12 เดือน*

การปรับปรุงและพัฒนาความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
การสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะ

หมายเหตุ :

* แนบเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงาน

การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
• พันธกิจ
1. พัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหสมดุล
2. บริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เปนธรรมและยั่งยืน
3. เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําทุกระดับอยางบูรณาการ
4. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา
5. สนับสนุนการรักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานเพื่อการผลิตใหอยูในจํานวนที่เหมาะสม
• ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาแหลงน้ํา
2. การบริหารจัดการน้ํา
3. การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้าํ
4. การรักษาพืน้ ที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน
• เปาประสงค
ก. ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. มีปริมาณน้ําเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึน้
2. ทุกภาคสวนไดรับน้ําอยางทั่วถึงและเปนธรรม
3. ความสูญเสียเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ําลดลง
4. มีจํานวนพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานที่เหมาะสม

ข. ดานคุณภาพการใหบริการ
5. อาคารชลประทานอยูในสภาพพรอมใชงาน
6. ผูใชน้ําไดรับน้ําตามปริมาณและเวลาที่ตองการ
7. พื้นที่ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากน้ํา มีจาํ นวนลดลง
8. คุณภาพน้ําไดเกณฑมาตรฐาน
ค. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
9. การกอสราง ซอมแซมและปรับปรุง แลวเสร็จตามแผนงาน
10. การเตรียมความพรอมกอนการกอสรางเปนไปตามแผนงาน
11. ประชาชน ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม
12. มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและทั่วถึง
13. การวางแผนและการดําเนินการบริหารจัดการน้ําที่ดี
14. มีระบบเฝาระวังเตือนภัยและการพยากรณสถานการณน้ําลวงหนา
ง. ดานการพัฒนาองคกร
15. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
16. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกําลังใจในการทํางาน
17. มีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
18. มีผลการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดําเนินงาน
19. มีอุปกรณ เครื่องจักรและเครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ
20. มีระบบและกฎหมายที่ทันสมัย

