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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การจัดท้าแผนการบริหารจัดการน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน
1. วัตถุประสงค์
1.1 รวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล และแผนการบริ ห ารจั ด การน้ า ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาพิ จ ารณา
เพื่อจัดท้าเป็นแผนงานที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล
1.2 ประเมิน และศึกษาการจั ดท้าแผนด้านการบริ ห ารจัดการน้า และแผนการปลู กพืช ในระดับ
ลุ่มน้าในช่วงฤดูแล้ง

2. ขอบเขต
ครอบคลุมพืนที่ทังประเทศในเขตชลประทาน

3. ค้าจ้ากัดความ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ หมายความว่า งานชลประทานอเนกประสงค์ที่สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังน้า การคมนาคม แหล่งเพาะพันธุ์ประมงน้าจืด แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และอื่น ๆ ในแต่ละ
โครงการมีงานก่อสร้างหลายประเภท เช่น เขื่อนเก็บกักน้า เขื่อนหรือฝายทดน้า การสูบน้า ระบบส่งน้า ระบบ
ระบายน้า ระบบชลประทานในแปลงนา ถ้าเป็นการก่อสร้างประเภทเขื่อนเก็บกัก น้า สามารถเก็บกักน้าได้
มากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีพืนที่อ่างเก็บน้าตังแต่ 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพืนที่ชลประทาน
มากกว่า 80,000 ไร่ รวมทังโครงการที่มีวงเงินลงทุนโดยใช้งบประมาณหรือเงินลงทุนตังแต่ 1,000 ล้านบาท
ขึนไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 (เรื่อง การก้าหนดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วน
ราชการ)
โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายความ โครงการชลประทานที่ มีขนาดเล็ ก กว่ าโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ โดยต้องเป็นโครงการที่มีการจัดท้ารายงานความเหมาะสมแล้ว มีปริมาตรเก็บกักน้าน้อย
กว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพืนที่เก็บกักน้าน้อยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพืนที่ชลประทานน้อยกว่า
80,000 ไร่ โครงการดังกล่าวการจัดหาที่ดินและมีระยะเวลาด้าเนินโครงการเกิน 1 ปี ซึ่งจะเป็นงานก่อสร้าง
อาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ อาทิ เขื่อนเก็บกัก เขื่อนทดน้า ฝาย โรงสูบน้า ระบบส่งน้า และระบายน้า ฯลฯ
รวมทังงานก่อสร้างทางล้าเลียงผลผลิตและงานแปรสภาพล้าน้า เป็นต้น
โครงการชลประทานขนาดเล็ก หมายความว่า งานพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก ที่กรมชลประทานได้เริ่ม
ก่อสร้างมาตังแต่ พ.ศ.2520 เพื่อแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้าส้าหรับการอุปโภ ค
บริโภค และการเกษตร ซึ่งเป็นความจ้าเป็นขันพืนฐานของราษฎรในชนบท หรือพืนที่ที่ห่างไกล รวมทังการแก้ไข
บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยและน้าเค็มที่ขึนถึงพืนที่เพาะปลูก โดยการก่อสร้างอาคารชลประทานขนาด
เล็กประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและปัญหาที่เกิ ดขึนตามความต้องการของราษฎร โดย
ราษฎรยินยอมสละที่ดินในการก่อสร้างโครงการโดยไม่มีเงื่อนไขและมีระยะเวลาด้าเนินโครงการประมาณ 1 ปี
โครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้า หมายความว่า โครงการที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูบน้าเพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน
เกษตรกรรม เป็นการเร่งรัดขจัดปัญหาความแห้งแล้งในพืนที่นอกเขตชลประทาน โดยการจัดตังสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้าขึนที่บริเวณริมฝั่งของแหล่งน้า ที่มีน้าบริบูรณ์ตลอดทังปี
๒

พืนที่ในเขตชลประทาน หมายความ พืนที่เพาะปลูกพืชที่อยู่ในเขตโครงการชลประทานของ
กรมชลประทาน และท้าการเพาะปลูกโดยใช้น้าจากระบบชลประทาน
พืนที่นอกเขตชลประทาน หมายความว่า พืนที่เพาะปลูกพืชที่อยู่นอกเขตโครงการชลประทานของ
กรมชลประทาน และท้าการเพาะปลูกโดยใช้น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ หรือจากการสูบน้าด้วยไฟฟ้า
พืชฤดูแล้ง หมายถึง พืชที่ปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี โดยยึดช่วงเวลาท้าการเพาะปลูกตังแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 เมษายนของปีถัดไป พืชใดที่ท้าการเพาะปลูกก่อนหรือหลังช่วงเวลาดังกล่าว ไม่
ถือว่าเป็นพืชฤดูแล้งตามการรายงานนี ยกเว้น จังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งนับช่วงเวลาการปลูกพืชฤดูแล้งตังแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึงวันที่ 20
มิถุนายนของปีเดียวกัน
ข้าวนาปรัง หมายถึง ข้าวที่เกษตรกรท้าการเพาะปลูกอยู่ในช่วงเวลาตังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง
วันที่ 30 เมษายนของปีถัดไป ยกเว้น จังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ข้าวนาปรัง จะหมายถึงข้าวที่ท้าการ
เพาะปลูกตังแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนายนของปีเดียวกัน โดยไม่ค้านึงถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
พืชไร่ฤดูแล้ง หมายถึง พืชไร่ทั่วไป เช่น ข้าวโพดเลียงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว งา ฯลฯ ซึ่ง
เกษตรกรท้าการเพาะปลูกพืชต่างๆ เหล่านั น ในช่วงเวลาตามค้านิยามพืชฤดูแล้ง (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน
ถึงวันที่ 30 เมษายนของปีถัดไป) พืชไร่ที่ไม่นับรวมเป็นพืชฤดูแล้ง คือ อ้อย มันส้าปะหลัง และสับปะรด
พืชผักฤดูแล้ง หมายถึง พืชผักโดยทั่วไปที่เกษตรกรท้าการเพาะปลูกในช่วงเวลาตามค้านิยามพืชฤดูแล้ง

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 อธิบ ดี รับ ทราบและพิจารณาแผนการบริห ารจัดการน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขต
ชลประทาน
4.2 ผู้ อ้านวยการส้านั กบริห ารจัดการน้าและอุทกวิทยา รับทราบและพิจารณาแผนการบริห าร
จัดการน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน เสนอกรมรับทราบ
4.3 ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการส่งน้าและ
บ้ ารุ งรั กษา พิ จ ารณาตรวจสอบ กลั่ น กรองแผนการบริห ารจั ดการน้ าและการเพาะปลู ก พืช ฤดู แล้ ง ในเขต
ชลประทาน และให้ข้อเสนอแนะเสนอผู้อ้านวยการส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
4.4 ผู้อ้านวยการส่วนบริหารจัดการน้า ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา ให้ค้าปรึกษาแนะน้า
ควบคุม ตรวจสอบ ด้าเนิ น การการจั ดท้า เล่ มแผนการบริห ารจัดการน้าและการเพาะปลู กพืชฤดูแล้ งในเขต
ชลประทาน เสนอกรมผ่านผู้บังคับบัญชาตามล้าดับ

๓

สรุปกระบวนการ การจัดท้าแผนการบริหารจัดการน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ในเขตชลประทาน กรมชลประทาน
กระบวนการ
การจั ด ท้ า แผนการบริ ห ารจั ด การน้ า และการเพาะปลู ก พื ช ฤดู แ ล้ ง ในเขตชลประทาน
กรมชลประทาน ประกอบด้วยขันตอนส้าคัญ ดังนี
1.1 รวบรวมข้อมูลพืนฐาน
1.2 ประเมิน รวบรวม และวิเคราะห์น้าต้นทุน
1.3 ประเมิน รวบรวม และวิเคราะห์ความต้องการใช้น้า
1.4 วางแผนการจัดสรรน้า
1.5 ประชุม ชีแจง ตกลงแผนฯ การจัดสรรน้า
1.6 ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้า
1.7 ปฏิบัติงานส่งน้า
1.8 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการจัดสรรน้า
1.9 ปรับแผนการจัดสรรน้าตามสถานการณ์
1.10 สรุปผลการด้าเนินงาน

๔

Work Flow กระบวนการ การจัดท้าแผนการบริหารจัดการน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ในเขตชลประทาน กรมชลประทานในภาพรวม
/
2

1.

2.

3
3.

2
2

4.

5.

1

6.

1

7.

6

6

8.

9.

24

2

10.

รวมเวลาทังหมด 10 เดือน
๕

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การจัดท้าแผนการบริหารจัดการน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขตชลประทาน
ตัวชีวัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน: จัดท้าเล่มแผนการบริหารจัดการน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขตชลประทาน
เสร็จภายในก้าหนดวันที่ 15 ตุลาคม
ล้าดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.

2 สัปดาห์ 1.1 โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษา
โครงการชลประทานจังหวัด รวบรวม
ข้อมูลพืนฐาน
1.2 ส้านักงานชลประทาน ตรวจสอบ
ข้อมูลพืนฐานดังกล่าว

ข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถ
อ้างอิงกับแหล่งที่มาของข้อมูลได้

ผส.คบ., ผส.คป.,
และ ผส.ชป.

2.

3 สัปดาห์ 2.1 วิเคราะห์สถานการณ์น้าต้นทุน
จากน้าฝน น้าท่า

2.1 ประเมินน้าต้นทุนจากน้าฝน
น้าท่าให้มีความถูกต้อง

ผส.คบ., ผส.คป.,
และ ผส.ชป.

3.

2 สัปดาห์ 3.1 รวบรวมความต้องการใช้น้า พืนที่
เพาะปลูก ของโครงการ/ส้านักงาน
ชลประทาน
3.2 และตรวจสอบความต้องการใช้น้า
ของแต่ละกิจกรรม ของโครงการ/
ส้านักงานชลประทาน

3.1 ประเมินความต้องการใช้น้า
พืนที่เพาะปลูก ของโครงการ/
ส้านักงานชลประทาน ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

ผส.คบ., ผส.คป.,
และ ผส.ชป.

๖

ล้าดับ
4.

5.

6.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

2 สัปดาห์ 4.1 ประเมินความเหมาะสมของ
ปริมาณน้าต้นทุนที่มีอยู่ พืนที่เพาะปลูก
พืช ด้วยโปรแกรม Reservoir
Operation Study
4.2 ตรวจสอบการประเมินน้าต้นทุน
และพืนที่เพาะปลูกพืช กับข้อมูลสถิติปี
อดีต
1 สัปดาห์ 5.1 จัดท้าแผนจัดสรรน้าในภาพรวมทัง
ประเทศ
5.2 ประชุม ชีแจง ตกลงแผนการ
จัดสรรน้า

มาตรฐานคุณภาพงาน

4.1 พืนที่จะไม่เกิดการขาดแคลน ผส.ชป. และ
น้าในฤดูแล้งหรือเกิดการขาดแคลน ผจน.บอ.
น้อยที่สุด

5.1 มีปริมาณน้าเพียงพอต่อการใช้ ผส.ชป., ผจน.บอ.
งานในฤดูแล้ง และส้ารองปริมาณ และ ผส.บอ
น้าไว้ใช้ฤดูฝนถัดไป
5.2 มีความเข้าใจตรงกัน เรื่อง
แผนการบริหารจัดการน้าและการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขต
ชลประทาน ก่อนเริ่มส่งน้า 4
สัปดาห์

1 สัปดาห์ 6.1 แจ้งแผนการจัดสรรน้าให้
6.1 แจ้งและแจกเอกสารเล่มแผน
ส้านักงานชลประทาน และหน่วยงานที่ ให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน
เกี่ยวข้องทราบ
ก่อนเริม่ ส่งน้า 2 สัปดาห์
6.2 ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ และ
แจกเอกสารเล่มแผนฯ

๗

ผู้รับผิดชอบ

ผส.ชป., ผจน.บอ.
และ ผส.บอ

ล้าดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

7.1 โครงการ / ส้านักงาน
ชลประทาน จัดสรรน้าเป็นไปตาม
แผน

ผส.คบ., ผส.คป.,
ผส.ชป., และ
ผจน.บอ.

7.

6 เดือน

7.1 ด้าเนินการส่งน้าตามแผนการ
จัดสรรน้าและการเพาะปลูกพืช ของ
โครงการ / ส้านักงานชลประทาน

8.

6 เดือน

8.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ 8.1 ปริมาณน้าที่จัดสรรเป็นไปตาม ผส.คบ., ผส.คป.,
ส่งน้า/ การเพาะปลูกพืช รายสัปดาห์ แผน
ผส.ชป., และ
ของโครงการ/ส้านักงานชลประทาน
ผจน.บอ.

9.

10.

24 สัปดาห์ 9.1 ปรับแผนการจัดสรรน้าให้
9.1 ปริมาณน้าที่เหลือ จะไม่ส่งผล ผส.คบ., ผส.คป.,
สอดคล้องสถานการณ์จริง หากปริมาณ กระทบต่อการจัดสรรน้าในระยะ ผส.ชป., และ
น้าทีม่ ี น้อยกว่าแผนที่วางไว้
ยาว
ผจน.บอ.
2 เดือน

10.1 รวบรวมผลการจัดสรรน้าตลอด
ฤดูแล้ง ของโครงการ/ส้านักงาน
ชลประทาน

๘

10.1 สรุปผลการจัดสรรน้า
เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

ผส.คบ., ผส.คป.,
ผส.ชป., และ
ผจน.บอ.

6. ขันตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขันตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

1. การรวบรวมข้อมูลพืนฐาน
1.1 โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษา
โครงการชลประทานจังหวัด รวบรวม
ข้อมูลพืนฐาน
1.2 ส้านักงานชลประทาน ตรวจสอบ
ข้อมูลพืนฐานดังกล่าว

รวบรวมข้อมูลพืนฐานจากโครงการส่งน้าและ
บ้ารุงรักษา โครงการชลประทานจังหวัด
หลังจากส้านักงานชลประทาน ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลแล้ว จัดส่งผ่านอีเมล์หรือส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายจัดสรรน้าที่ 1

แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 2 ถึง 7

ผส.คบ., ผส.คป.,
และ ผส.ชป.

-

2. การประเมินน้าต้นทุน
2.1 วิเคราะห์สถานการณ์น้าต้นทุน
จากน้าฝน น้าท่า

1. คาดการณ์ปริมาณน้าต้นทุน 1 พ.ย. ของ
เขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง ด้วย

แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 2 ถึง 3

ผส.คบ., ผส.คป.,
และ ผส.ชป.

-

3. ประเมินความต้องการใช้น้า
3.1 รวบรวมความต้องการใช้น้า พืนที่
เพาะปลูก ของโครงการ/ส้านักงาน
ชลประทาน
3.2 และตรวจสอบความต้องการใช้น้า
ของแต่ละกิจกรรม ของโครงการ/
ส้านักงานชลประทาน

1. จากสถิติการใช้น้าภาคการเกษตร การ
แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 1 ถึง 7
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ระบบนิเวศ และ
อื่นๆ ในปีอดีต น้ามาประเมินหาความต้องการใช้
ใช้น้าในปัจจุบัน
2. ตรวจสอบตัวเลขปริมาณน้าที่ตอ้ งการใช้ของ
แต่ละกิจกรรม ก่อนน้าส่ง

ผส.คบ., ผส.คป.,
และ ผส.ชป.

-

4. ประเมินความเหมาะสมของน้า
ต้นทุนที่มกี ับพืนที่เพาะปลูกพืช และ
ตรวจสอบการประเมินนา้ ต้นทุนและ
พืนที่เพาะปลูกพืช กับข้อมูลสถิตปิ ีอดีต

1. ค้านวณการใช้น้าของโครงการฯ ด้วย
โปรแกรม ROS
2. ปรับแผนการเพาะปลูก หากแผนการจัดสรร
น้าไม่สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนที่มีอยู่ แล้ว
ค้านวณ ROS ใหม่

ผส.ชป. และ
ผจน.บอ.

ผู้จัดท้าการค้านวณการใช้น้า
ของโครงการฯ จ้าเป็นต้องทราบ
วิธีการใช้งานและเงื่อนไขของ
โปรแกรม ROS เป็นอย่างดี
สามารถด้าเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง

แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 1 ถึง 6

๙

รายละเอียดงาน

ขันตอนการปฏิบัติงาน

5. ตรวจสอบ จัดท้าแผน และประชุม
ชีแจง
5.1 จัดท้าแผนจัดสรรน้าในภาพรวมทัง
ประเทศ
5.2 ประชุม ชีแจง ตกลงแผนการ
จัดสรรน้า

1. ตรวจสอบแผนการจัดสรรน้าและแผนการ
เพาะปลูกพืช หากมีความสอดคล้องเหมาะสม
กัน ให้สรุปจัดท้าแผนฯ ฤดูแล้ง และจัดท้า
เอกสารเสนอ ผจน.บอ., ผส.ชป. และ ผส.บอ.
2. จัดประชุมชีแจง แผนฯ ฤดูแล้ง เพื่อท้าความ
เข้าใจตรงกัน

6. การแจ้งและประชาสัมพันธ์แผนฯ
6.1 แจ้งแผนการจัดสรรน้าให้
ส้านักงานชลประทาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
6.2 ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ และ
แจกเอกสารเล่มแผนฯ

พิมพ์เล่มแผนฯ ฤดูแล้ง แจกให้ส้านักงาน
ชลประทาน/โครงการชลประทานจังหวัด/
โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษา แห่งละ 1 เล่ม

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 1 ถึง 7

ผส.ชป., ผจน.บอ.
และ ผส.บอ

ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจ
แผนการบริหารจัดการนา้ และ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขต
ชลประทาน ก่อนเริม่ ส่งน้า 4
สัปดาห์

-

ผส.ชป., ผจน.บอ.
และ ผส.บอ

แจ้งและแจกเอกสารเล่มแผน
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่ว
กัน ก่อนเริ่มส่งน้า 2 สัปดาห์

7. ด้าเนินการส่งน้าตามแผนการจัดสรร ส้านักงานชลประทาน/โครงการชลประทาน
น้าและการเพาะปลูกพืช ของโครงการ จังหวัด/ โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษา
/ ส้านักงานชลประทาน
ด้าเนินการจัดสรรน้าตามแผนที่ก้าหนดไว้

-

-

8. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ส่งน้า/ การเพาะปลูกพืช รายสัปดาห์

-

ผส.คบ., ผส.คป.,
ผส.ชป., และ
ผจน.บอ.
ผส.คบ., ผส.คป.,
ผส.ชป., และ
ผจน.บอ.
ผส.คบ., ผส.คป.,
ผส.ชป., และ
ผจน.บอ.
ผส.คบ., ผส.คป.,

แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที
เมื่อคาดว่าปริมาณน้าจะไม่
เพียงพอต่อการจัดสรร

ติดตามและประเมินผลการจัดสรรน้าและการ
เพาะปลูกพืช รายสัปดาห์ ของโครงการฯ/
ส้านักงานชลประทาน

9. ปรับแผนการจัดสรรน้าให้สอดคล้อง หากปริมาณน้าต้นทุนที่มี น้อยกว่าแผนที่วางไว้
สถานการณ์จริง หากปริมาณน้าทีม่ ี
ให้ปรับแผนการจัดสรรน้าเป็นรอบเวร หรือลด
น้อยกว่าแผนที่วางไว้
ปริมาณนา้ จัดสรร

-

๑๐

จ้าเป็นต้องติดตามการจัดสรรน้า
อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดงาน

ขันตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

10. รวบรวมผลการจัดสรรน้าตลอดฤดู 1. โดยทั่วไปเมื่อสินฤดูแล้ง เดือนเมษายน ให้
แล้ง ของโครงการ/ส้านักงาน
ส้านักงานชลประทาน/โครงการชลประทาน
ชลประทาน
จังหวัด/ โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษา สรุปผล
การจัดสรรน้าตลอดฤดูแล้ง 6 เดือน จัดส่งผ่าน
อีเมล์หรือส่งเอกสารมาทีฝ่ ่ายจัดสรรน้าที่ 1
2. ส้าหรับพืนที่ลุ่มนา้ แม่กลองและพืนที่ภาคใต้
หลังจากสินสุดฤดูแล้ง ให้จัดส่งสรุปผลการ
จัดสรรน้าตลอดฤดูแล้ง มาให้ฝ่ายจัดสรรน้าที่ 1
ภายใน 1 เดือน

-

๑๑

ผู้รับผิดชอบ
ผส.ชป., และ
ผจน.บอ.

เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
ใช้แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 1 ถึง
7 กรอกค่าผลการจัดสรรนา้
เพื่อฝ่ายจัดสรรน้าที่ 1 ได้
ด้าเนินการสรุปผลการจัดสรรน้า
ฤดูแล้งต่อไป

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

1. การรวบรวมข้อมูลพืนฐาน
ข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถอ้างอิงกับ
1.1 โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษา
แหล่งที่มาของข้อมูลได้
โครงการชลประทานจังหวัด รวบรวมข้อมูล
พืนฐาน
1.2 ส้านักงานชลประทาน ตรวจสอบข้อมูล
พืนฐานดังกล่าว

ตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งที่มาอ้างอิง

ข้อเสนอแนะ
-

2. การวิเคราะห์สถานการณ์น้าต้นทุน จาก
น้าฝน น้าท่า

ประเมินน้าต้นทุนจากน้าฝน น้าท่าให้มีความ
ถูกต้อง

ผส.คบ., ผส.คป.,
และ ผส.ชป.

-

3. ประเมินความต้องการใช้น้า
3.1 รวบรวมความต้องการใช้น้า พืนที่
เพาะปลูก ของโครงการ/ส้านักงาน
ชลประทาน
3.2 ตรวจสอบความต้องการใช้นา้ ของ
แต่ละกิจกรรม ของโครงการ/ส้านักงาน
ชลประทาน

ผส.คบ., ผส.คป.,
ประเมินความต้องการใช้น้า พืนที่เพาะปลูก ของ ตรวจสอบ ก้ากับการวิเคราะห์หา
โครงการ/ส้านักงานชลประทาน ได้อย่างถูกต้อง ความต้องการใช้น้าของแต่ละกิจกรรม และ ผส.ชป.
และเหมาะสม

-

4. ประเมินความเหมาะสมของน้าต้นทุนที่มี พืนที่จะไม่เกิดการขาดแคลนน้าในฤดูแล้งหรือ
กับพืนที่เพาะปลูกพืช และตรวจสอบการ
เกิดการขาดแคลนน้อยที่สุด
ประเมินนา้ ต้นทุนและพืนที่เพาะปลูกพืช
กับข้อมูลสถิตปิ ีอดีต

๑๒

ตรวจสอบ ก้ากับการวิเคราะห์การ
คาดการณ์ปริมาณน้าต้นทุน 1 พ.ย.

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล
ผส.คบ., ผส.คป.,
และ ผส.ชป.

ตรวจสอบ ก้ากับการค้านวณการใช้น้า ผส.ชป. และ
ผจน.บอ.
ด้วยโปรแกรม ROS

-

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

5. ตรวจสอบ จัดท้าแผน และประชุมชีแจง
5.1 วิเคราะห์ Reservoir Operation
Study ของอ่างฯ
5.2 จัดท้าแผนจัดสรรน้าในภาพรวมทัง
ประเทศ
5.3 ประชุม ชีแจง ตกลงแผนการจัดสรรน้า

1. มีปริมาณน้าเพียงพอต่อการใช้งานในฤดูแล้ง
และส้ารองปริมาณน้าไว้ใช้ฤดูฝนถัดไป
2. มีความเข้าใจตรงกัน เรื่องแผนการบริหาร
จัดการน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขต
ชลประทาน ก่อนเริ่มส่งน้า 4 สัปดาห์

น้าเสนอแผนฯ ฤดูแล้งต่อผู้บัญชาการ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณา
ความถูกต้องและเหมาะสมของแผนฯ

ผส.ชป., ผจน.บอ.
และ ผส.บอ

-

ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจตรงกัน

ผส.ชป., ผจน.บอ.
และ ผส.บอ

-

แจ้งและแจกเอกสารเล่มแผนฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. การแจ้งและประชาสัมพันธ์แผนฯ
6.1 แจ้งแผนการจัดสรรน้าให้ ส้านักงาน
รับทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มส่งน้า 2 สัปดาห์
ชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.2 ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ และแจก
เอกสารเล่มแผนฯ

ข้อเสนอแนะ

7. ด้าเนินการส่งน้าตามแผนการจัดสรรน้า
และการเพาะปลูกพืช ของโครงการ /
ส้านักงานชลประทาน

โครงการ / ส้านักงานชลประทาน จัดสรรน้า
เป็นไปตามแผน

เจ้าหน้าที่น้าแผนการจัดสรรน้าไป
ปฏิบัติจริง

ผส.ชป., ผจน.บอ.
และ ผส.บอ

-

8. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการส่ง
น้า/ การเพาะปลูกพืช รายสัปดาห์ ของ
โครงการ/ส้านักงานชลประทาน

ปริมาณน้าที่จัดสรรเป็นไปตามแผน

แต่ละสัปดาห์เจ้าหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการส่งน้า/
การเพาะปลูกพืช

ผส.คบ., ผส.คป.,
ผส.ชป., และ ผจน.
บอ.

-

9. ปรับแผนการจัดสรรน้าให้สอดคล้อง
สถานการณ์จริง หากปริมาณน้าทีม่ ี น้อย
กว่าแผนที่วางไว้

ปริมาณน้าที่เหลือ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดสรรน้าในระยะยาว

ปรับแผนการจัดสรรน้าแล้ว เจ้าหน้าที่ ผส.ชป., และ ผจน.
ด้าเนินการปฏิบัติจริง
บอ.

ผส.คบ., ผส.คป.,

-

สรุปผลการจัดสรรน้าตลอดฤดูกาล
เพื่อเก็บเป็นสถิติข้อมูลต่อไป

ผส.คบ., ผส.คป.,
ผส.ชป., และ ผจน.
บอ.

-

10. รวบรวมผลการจัดสรรน้าตลอดฤดูแล้ง สรุปผลการจัดสรรน้า เป็นไปตามแผน หรือ
ของโครงการ/ส้านักงานชลประทาน
ไม่เป็นตามแผน
๑๓

8. เอกสารอ้างอิง
8.1
8.2
8.3
8.4

แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 1 ถึง 7
คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการวางแผนการใช้น้าจากอ่างเก็บน้า (Reservoir Operation Study)
รายงานคู่มือสารสนเทศ โครงการชลประทาน ประจ้าปี 2558, น.12-13
รายงานแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, น. 1
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

9. แบบฟอร์มที่ใช้
9.1 แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 1 ตารางแผนการจัดสรรน้ารายสัปดาห์จากอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
โครงการ........... จังหวัด ......... ในช่วงฤดูแล้งปี พ.ศ. .....
9.2 แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 2 ตารางแผนการจัดสรรน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี .......
โครงการชลประทาน........
9.3 แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 3 ตารางแผนการจัดสรรน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ........
โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษา...............
9.4 แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 4 ตารางแผนการใช้น้าของสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าในลุ่มน้า...........
โครงการชลประทาน .......................... จังหวัด .................. ส้านักงานชลประทานที่........
9.5 แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 4-1 ตารางแผนการใช้น้าของอาคารที่เชื่อมต่อแม่น้าสายหลัก
............................ นอกเขตชลประทาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.6 แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 5 ตารางแผนการใช้เครื่องสูบน้าเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือพืนที่เพาะปลูก
พืชฤดูแล้ง ปี ............... โครงการ ............................... ส้านักงานชลประทานที่ ........
9.7 แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 6 ตารางแผนการใช้น้าของสถานีสูบน้าเพื่อการประปา ปี ....................
โครงการ ............................... ส้านักงานชลประทานที่ ........
9.8 แบบฟอร์ม สบอ.จน. – 7 ตารางแผนการให้ความช่วยเหลือโดยรถบรรทุกน้าของกรมชลประทาน
ปี ................ โครงการ ............................... ส้านักงานชลประทานที่ ........
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ
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