แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
ลําดับ
1

กิจกรรม
ทบทวน และจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
จัดการความรู้สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
1.1 คณะทํางานจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

ผลการ
ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ
มี.ค.-61
แผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มีคําสั่งแต่งตั้ง
1. คณะทํางานจัดการความรู้
ของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

2 ฉบับ

คณะทํางานจัดการความรู้
สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

1 ฉบับ

คณะทํางานจัดการความรู้
สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

(พิจารณาให้มีบุคลากรทุกส่วน/ฝ่ายภายในสํานัก/กอง)
1.2 คณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรอง
คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

2

จัดทําแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เสนอเพื่อขออนุมัติ

2. คณะทํางานตรวจสอบ
กลั่นกรองคู่มือของสํานัก
บริหารจัดการน้ําและ
อุทกวิทยา ตามแนวทาง
กําหนด (ฉบับ)

ผล
แผน

มี.ค.-61

มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
สํานักบริหารจัดการน้ําและ
อุทกวิทยา ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ผล

หมายเหตุ

ลําดับ
3

4

5

6

7

กิจกรรม
ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO)
ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
สื่อสารแนวทางการจัดการความรู้เป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 46 คู่มือ
(ตามเอกสารที่แนบ)
ทบทวนและตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฎิบัติงาน

เผยแพร่คู่มือการปฎิบัติงานในคลัง
ความรู้ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

นําคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทําแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2560-2561 ไปใช้
ในการปฎิบัติงานจริง

ผลการ
ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ
แผน
มี.ค.-ก.ย. 61

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มีการสื่อสารแนวทาง นโยบาย
จาก CKO ตามช่องทางที่
หลากหลาย เช่น การประชุม
การใช้เทคโนโลยี line
facebook ฯลฯ

อย่างน้อย
3 ครั้ง/ปี

ผู้บริหารจัดการความรู้
(CKO)
สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

ผล
แผน

มี.ค.-ก.ค. 61

ร้อยละของการจัดทําคู่มือ
การปฎิบัติงานแล้วเสร็จ
(ร้อยละ)

ผล
แผน

มิ.ย.-ส.ค. 61

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100
ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง
ตามแนวทางที่กําหนด (ร้อยละ)

ผล
แผน

ก.ค.-ส.ค. 61

ร้อยละของคู่มือที่ได้รับ
การเผยแพร่ในคลังความรู้
ของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

ผล
แผน

ก.ค.-ก.ย. 61

จํานวนรายงานผลการนําคู่มือ มีรายงาน คณะทํางานจัดการความรู้
การปฎิบัติงานไปใช้ในการ อย่างน้อยเท่ากับ สํานักบริหารจัดการน้ํา
ปฎิบัติงานได้จริง
จํานวนคู่มือ
และอุทกวิทยา
ที่แล้วเสร็จ
ในปี 2561

ผล

ร้อยละ 100 คณะทํางานจัดการความรู้
สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา
คณะทํางาน
ตรวจสอบกลั่นกรอง
คู่มือของสํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา

ร้อยละ 100 คณะทํางานจัดการความรู้
สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 2
แผนการจัดทําคู่มือการปฏิบตั งิ าน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

2560

2561

1

คู่มือการสร้าง Cops





2

คู่มือการจัดทํา AAR





3

คู่มือการจัดทํารายงานควบคุมภายในสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
คู่ มื อ การจั ด ทํ า โค้ ง ปฏิ บั ติ ก ารอ่ า งเก็ บ น้ํ า
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ขั้นตอนการกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําใน
คลองส่งน้ําและคลองระบายน้ํา กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียน
คู่มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับ
น้ําฝน ใน ๒๕ ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย
คู่มือหลักการพิจารณาโครงข่ายการสํารวจ
ข้อมูลทางอุทกวิทยา









4
5
6
7
8

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา






ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.




2562
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ
ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล
ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ 1





ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ 2





ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์





ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา





ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา

-๒-

ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

9

คู่มือการติดตามสถานการณ์น้ํา





ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา

10

คู่มือการใช้แบบจําลอง HEC-HMS





11

คู่มือการจัดทําคุณลักษณะทางกายภาพของ
ลุ่มน้ํา





ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา

12

คู่มือการจัดทํารายสถิติประจําปี (Year book)





ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา

13

คู่มือการตรวจวัดคุณภาพน้ํา









14

คู่มือการจัดทําสอบเทียบเครื่องมือ









15

คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายวัน









ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา

16

คู่ มื อ การจั ด ทํ า รายงานคุ ณ ภาพน้ํ า ราย
สัปดาห์









ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา

-๓-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง

2560

2561

2562

17

คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ําตามแผน









ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา

18

คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายเดือน









19

คู่มือการจัดทํารายงานประจําปี









20

คู่ มื อ การใช้ ง านฐานข้ อ มู ล คุ ณ ภาพน้ํ า ตาม
มาตรา 8
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลคุณภาพน้ําใน
แม่น้ําสายหลัก
คู่มือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ
สํารวจ
คู่มือการติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทก
วิทยา





















ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา
ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา

21
22
23
24
25

คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทก
วิทยา
คู่มือการใช้งานระบบโทรมาตรลุ่มน้ําต่างๆ
และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์























ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา


ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น้ํา

-๔-

ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

26

คู่มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ํา
ต่างๆ

มี
รูปเล่ม



ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562





ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น้ํา

27

คู่มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ขนาดใหญ่ทั้งประเทศ





ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา

28

คู่มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ขนาดกลางทั้งประเทศ
คู่มือการจัดทําแผนงานและประมาณการเพื่อ
เสนอของบประมาณของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา





ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา





ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา
ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา
ฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

29

30

คู่มือการจัดเก็บข้อมูลและสถิติการปรับปรุง
บํารุงรักษา





31

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณางานซ่อมแซมและบํารุงรักษาอาคาร
หัว งานโครงการชลประทาน ประเภทฝาย
และประตูระบายน้ํา







-๕-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง



2560

2561

2562



32

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
บํ า รุ ง รั ก ษาระบบส่ ง น้ํ า คลองชลประทาน
ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์
จังหวัดสุพรรณบุรี

ฝ่ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน

33

คู่ มื อ การขอใช้ ที่ ราชพั ส ดุ แ ละที่ ดิ นของรั ฐ
ประเภทอื่น











ฝ่ายการใช้พื้นที่
ด้านชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

34

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
จัดหาประโยชน์ (การจัดให้เช่า) ที่ราชพัสดุ











ฝ่ายการใช้พื้นที่
ด้านชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

35

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ











ฝ่ายการใช้พื้นที่
ด้านชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

-๖-

ลําดับ

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

36

37
38
39
40
41
42

คู่มือการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี และเอกสารประกอบคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณ งานซ่อมแซม ปรับปรุงเขื่อน
และอาคารประกอบ
คู่ มื อ การประเมิ น สภาพเขื่ อ นโดยวิ ธี ดั ช นี
สภาพ
คู่ มื อ การคั ด เลื อ กโครงการเพื่ อ ซ่ อ มแซม
ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อน
คู่มือการเขียนรูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
คู่มือการหาปริมาณการใช้น้ําของข้าวโดยใช้
ถัง วัด ปริม าณการใช้น้ํ า ของข้า ว(Rice
Lysimeter)
เอกสารวิ ช าการ วิ ธี ก ารสํ า รวจ (Survey
Method)
คู่มือฝ่ายสถิติการใช้น้ําชลประทาน

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง







ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.



2560

2561

2562





ฝ่ายวิศวกรรม



ฝ่ายวิศวกรรม





ฝ่ายวิเคราะห์และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน





ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน





ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน







ฝ่ายสถิติการใช้น้ํา
ชลประทาน







ฝ่ายสถิติการใช้น้ํา
ชลประทาน

-๗-

ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

43

คู่มือการจัดทําเอกสารทางราชการ





44

คู่มือหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น





45

คู่มือหลักการวางโครงข่ายสถานีสํารวจอุทกวิทยา





46

คู่ มื อ การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ น้ํ า เพื่ อ การ
เตือนภัยและการบริหารจัดการน้ําเบื้องต้น





2562
งานบริหารทั่วไป
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
งานบริหารทั่วไป
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
ฝ่ายติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์น้ํา
ศูนย์อุทกวิทยาฯ

-23. นายสมภพ สุจริต
ที่ปรึกษาสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
4. นายเลิศชัย ศรีอนันต์
ที่ปรึกษาสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

ที่ปรึกษาคณะทํางาน
ที่ปรึกษาคณะทํางาน

อํานาจหน้าที่
ให้คําปรึกษา แนะนํ า และข้อคิดเห็นในการดําเนินงานการจัดการความรู้แก่คณะทํางาน
จัดการความรู้ (KM Team)
องค์ประกอบที่ ๒
1. ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการน้ํา
ประธานคณะทํางาน
๒. ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์
รองประธานคณะทํางาน
3. ผู้อํานวยการส่วนอุทกวิทยา
รองประธานคณะทํางาน
4. ผู้อํานวยการส่วนปรับปรุงบํารุงรักษา
รองประธานคณะทํางาน
5. ผู้อํานวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน
รองประธานคณะทํางาน
6. ผู้อํานวยการส่วนการใช้น้ําชลประทาน
รองประธานคณะทํางาน
7. ผู้อํานวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา
รองประธานคณะทํางาน
8. ผู้อํานวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
คณะทํางาน
ภาคเหนือตอนล่าง
9. ผู้อํานวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
คณะทํางาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
10. หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ 5
คณะทํางาน
(แม่กลองใหญ่)
11. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา
คณะทํางาน
๑๒. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
คณะทํางาน
13. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
คณะทํางาน
14. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําที่ ๑
คณะทํางาน
15. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําที่ ๒
คณะทํางาน
16. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา
คณะทํางาน
17. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์
คณะทํางาน
18. หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ํา
คณะทํางาน
19. หัวหน้าฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ํา
คณะทํางาน
20. หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา
คณะทํางาน
21. หัวหน้าฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ํา
คณะทํางาน
22. หัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา
คณะทํางาน
23. หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน
คณะทํางาน
24. หัวหน้าฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน
คณะทํางาน
25. หัวหน้าฝ่าย...

แบบฟอร์ม 2
แผนการจัดทําคู่มือการปฏิบตั งิ าน (Work manual)
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562





ฝ่ายบริหารทั่วไป
(บส.บอ.)









4

คู่มือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ํา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
คู่มือปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA





5

คู่มือการสร้าง Cops





6

คู่มือการจัดทํา AAR





7

คู่มือการปรับปรุงกระบวนงาน





8

คู่มือการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา





ฝ่ายบริหารทั่วไป
(พด.บอ.)
ฝ่ายยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการน้ํา
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ
ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล

1

2
3

คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านการดํ า เนิ น การจั ด จ้ า ง
บุ ค คลผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งาน
ราชการทั่ ว ไป ของสํ า นัก บริห ารจั ด การน้ํ า
และอุทกวิทยา
คู่มือกระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

-๒-

ลําดับ

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

9
10
11
12
13
14

15

คู่มือการจัดทํารายงานควบคุมภายในสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
คู่มือการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําและ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน
คู่ มื อ การจั ด ทํ า แผนน้ํ า รายสั ป ดาห์ การ
บริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําเจ้าพระยา – ลุ่มน้ํา
แม่กลอง
คู่ มื อ การจั ด ทํ า โค้ ง ปฏิ บั ติ ก ารอ่ า งเก็ บ น้ํ า
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ขั้นตอนการกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําใน
คลองส่งน้ําและคลองระบายน้ํา กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียน
คู่มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับ
น้ําฝน ใน ๒๕ ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย
คู่ มื อ ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ํานองสูงสุด
รายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ําฝน ใน ๒๕ ลุ่มน้ํา
หลักของประเทศไทย

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง

2560



2561

2562





ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล
ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ 1






















ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ ๑
ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ 1





ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ 2





ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์



ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์

-๓-

ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

16

คู่มือการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์น้ําท่า (Runoff
Coefficient) ของลุ่มน้ําต่างๆ ในประเทศไทย



ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์

17

คู่มือการแผ่กระจายรายชั่วโมงของปริมาณ
ฝนสูงสุด 24 ชั่วโมง สถานีต่างๆ ในประเทศ
ไทย



ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์

18

คู่มือการคํานวณความต้องการใช้น้ําของข้าว
และพืชไร่จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย



ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์

19

คู่มือการสร้างกราฟหนึ่งหน่วยน้ําท่า ใน 25
ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย



20

คู่มือการศึกษาโค้งความเข้มของปริมาณฝนช่วงเวลา-ความถี่ สถานีต่างๆ ในประเทศไทย



ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์

21

คู่ มื อ การจั ด ทํ า รายงานค่ า ปริ ม าณน้ํ า นอง
สูงสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ใน
25 ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย



ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์



ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์

-๔-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง

2560

2561

2562



22

คู่มือการกําหนดเกณฑ์ทางอุทกวิทยาต่างๆ

23

คู่มือหลักการพิจารณาโครงข่ายการสํารวจ
ข้อมูลทางอุทกวิทยา





ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา

24

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา





๒5

คู่มือการจัดทํา Rating Curve

๒6

คู่มือการจัดทําระบบฐานข้อมูล อุตุ-อุทกวิทยา

๒7

คู่มือการใช้ Aquarius

๒8

คู่มือการใช้ Hydrology Application Mobile





๒9

คู่มือการใช้ Web Application





30

คู่มือการติดตามสถานการณ์น้ํา



ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา



ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์


















-๕-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์





ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง



2560

2561

2562



31

คู่มือการใช้แบบจําลอง ANNs

ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา

32

คู่มือการใช้แบบจําลอง HEC-HMS



33

คู่มือการจัดทําแผนที่เส้นชั้นน้ําฝนเท่า
(Isohyte)



34

คู่มือ Aquarius Forecast

35

คู่มือการจัดทําคุณลักษณะทางกายภาพของ
ลุ่มน้ํา





36

คู่มือการจัดทํารายสถิติประจําปี (Year book)





37

คู่ มื อ การจั ด ทํ า รายงานปริ ม าณตะกอน
แขวนลอยรายเดือนและรายปีในลุ่มน้ําหลัก
ของประเทศไทย














ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา

-๖-

ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

38

คู่มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยกับพื้นที่ลุ่ม
น้ําใน 25 ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย





ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา

39





40

คู่มือการจัดทํารายงานการประเมินตะกอน
ท้องน้ําในลําน้ําต่างๆ ของประเทศไทย
คู่มือการตรวจวัดคุณภาพน้ํา

41

คู่มือการจัดทําสอบเทียบเครื่องมือ

42

คู่มือการจัดทํารายงานการศึกษาปริมาณการ
สะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุ
ของอ่างเก็บน้ํา
คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายวัน

ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา

43




























44

คู่ มื อ การจั ด ทํ า รายงานคุ ณ ภาพน้ํ า ราย
สัปดาห์









45

คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ําตามแผน









ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา

-๗-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

2560

2561

46

คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายเดือน









47

คู่มือการจัดทํารายงานประจําปี









48

คู่ มื อ การใช้ ง านฐานข้ อ มู ล คุ ณ ภาพน้ํ า ตาม
มาตรา 8
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลคุณภาพน้ําใน
แม่น้ําสายหลัก
คู่มือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ
สํารวจ
คู่มือการใช้งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก





















49
50
51

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.







2562






ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา
ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา
ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา

52

คู่มือการติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทก
วิทยา





53

คู่มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก







ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา

54

คู่มือการจัดทําอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการ
ติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา







ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา

-๘-

ลําดับ

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

55
56
57
58
59

60
61
62

คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทก
วิทยา
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานของระบบโทร
มาตร
คู่มือการใช้งานระบบโทรมาตรลุ่มน้ําต่างๆ
และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
มี
รูปเล่ม

ไฟล์



ทันสมัย ปรับปรุง



2560

2561

คู่มือการจัดทํารายงานความถูกต้องของการ
บันทึกข้อมูลจากระบบโทรมาตร ระบบ
SCADA

2562





คู่มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ํา
ต่างๆ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา


ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น้ํา







ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น้ํา







ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น้ํา



ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น้ํา
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น้ํา
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น้ํา
ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา





คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง





คู่มือระบบโทรมาตร





คู่มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ขนาดใหญ่ทั้งประเทศ





-๙-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง

2560

2561

2562

63

คู่มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ขนาดกลางทั้งประเทศ



64

คู่มือจัดทําแผนที่แสดงปริมาณน้ําฝนรายวัน
ทั้งประเทศ





ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา

65

คู่มือจัดทํารายงานสรุปสถานการณ์ประจําวัน





ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา

66

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอ
ตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
ด้านการปรับปรุงบํารุงรักษา

 





67

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณางานปรับปรุงโครงการชลประทาน







68

คู่มือการจัดทําแผนงานและประมาณการเพื่อ
เสนอของบประมาณของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา









ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา

ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา
ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา
ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

-๑๐-

ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

69

คู่มือการจัดเก็บข้อมูลและสถิติการปรับปรุง
บํารุงรักษา





70

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พัฒนารูปแบบการปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน





 ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

71

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ติดตามประเมินผลการปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน





72

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณางานซ่อมแซมและบํารุงรักษาอาคาร
หัว งานโครงการชลประทาน ประเภทฝาย
และประตูระบายน้ํา



 ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา
ฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา





ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

-๑๑-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง

2560



2561

2562


ฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา



ฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

73

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ประเมินผลการบํารุงรักษาอาคารหัวงาน
โครงการชลประทาน ทางด้านวิศวกรรม

74

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

75

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอ
กําหนดโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา และ
ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษา (เพิ่มใหม่)





ฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

๗6

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ตรวจสอบและการบํ า รุ ง รั ก ษาคลองส่ ง น้ํ า
สํ า หรั บ โครงการส่ ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษา
กรณี ศึ ก ษาโครงการส่ ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษา
พลายชุมพล





ฝ่ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน







-๑๒-

ลําดับ

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

77

78

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
บํ า รุ ง รั ก ษาระบบส่ ง น้ํ า คลองชลประทาน
ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์
จังหวัดสุพรรณบุรี
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ประเมินอาคารชลประทานพร้อมใช้งาน
(ระบบคลองชลประทาน)

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง



2560

2561

2562





ฝ่ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน


ฝ่ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน
ฝ่ายการใช้พื้นที่
ด้านชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา
ฝ่ายการใช้พื้นที่
ด้านชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา
ฝ่ายการใช้พื้นที่
ด้านชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

79

คู่ มื อ การขอใช้ ที่ ราชพั ส ดุ แ ละที่ ดิ นของรั ฐ
ประเภทอื่น











80

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
จัดหาประโยชน์ (การจัดให้เช่า) ที่ราชพัสดุ











81

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ











-๑๓-

ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

82

83
84

85

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
ตรวจสอบหนังสืออนุญาตและหนังสือต่ออายุ
การอนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินของ
รัฐประเภทอื่น
คู่ มื อ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งของเขื่ อ นและ
อาคารประกอบ
คู่มือการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี และเอกสารประกอบคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณ งานซ่อมแซม ปรับปรุงเขื่อน
และอาคารประกอบ
คู่ มื อ การประเมิ น สภาพเขื่ อ นโดยวิ ธี ดั ช นี
สภาพ

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

2560











2561





2562
ฝ่ายการใช้พื้นที่
ด้านชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา
ฝ่ายวิศวกรรม





ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.





ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

86

คู่มือบํารุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ







ฝ่ายวิศวกรรม

87

คู่มือเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน







88

คู่ มื อ การคั ด เลื อ กโครงการเพื่ อ ซ่ อ มแซม
ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อน

ฝ่ายวิเคราะห์และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน
ฝ่ายวิเคราะห์และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน





-๑๔-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง

2560

2561

2562

คู่ มื อ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการตรวจวั ด
พฤติกรรมเขื่อน ด้วยเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อนเบื้องต้น
คู่มือการหาปริมาณการใช้น้ําของพืชโดยใช้
ถั ง วั ด ปริ ม าณการใช้ น้ํ า แบบระบายน้ํ า
(Percolation type Lysimeter)
คู่มือการเขียนรูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
คู่มือการหาปริมาณการใช้น้ําของข้าวโดยใช้
ถัง วัด ปริม าณการใช้น้ํ า ของข้า ว(Rice
Lysimeter)



93

คู่มือการหาค่าฝนใช้การสําหรับพืชไร่





94

คู่มือการหาค่าฝนใช้การสําหรับนาข้าว





๙5

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการย่อยปฏิบัติการ
ส่งน้ํา ด้านการรายงานผลการเพาะปลูกพืช
รายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์

89
90
91
92






ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน

















ฝ่ายวิเคราะห์และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน

ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน
ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน
ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน
ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน
ฝ่ายสถิติการใช้น้ํา
ชลประทาน

-๑๕-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง

2560

2561

2562

๙6

เอกสารวิ ช าการ วิ ธี ก ารสํ า รวจ (Survey
Method)







ฝ่ายสถิติการใช้น้ํา
ชลประทาน

๙7

คู่มือฝ่ายสถิติการใช้น้ําชลประทาน







98





99

คู่มือการจัดทําเอกสารเผยแพร่วิชาการด้าน
การใช้น้ําชลประทาน
คู่มือการจัดทําเอกสารเผยแพร่





๑๐0

คู่มือการเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร





ฝ่ายสถิติการใช้น้ํา
ชลประทาน
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ํา
ชลประทาน
ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ํา
ชลประทาน
สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๑

๑๐1

คู่ มื อ การเก็ บ ข้ อ มู ล การเจริ ญ เติ บ โตและ
องค์ประกอบผลผลิตข้าวและพืชไร่





สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๒

๑02

คู่ มื อ ก า ร เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ดิ น แ ล ะ น้ํ า เ พื่ อ
การเกษตร





สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๓

๑๐3

คู่มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช้น้ําของข้าว
(Rice Lysimeter)





สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๔

-๑๖-

ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

คู่มือการหาค่าความถ่วงจําเพาะปรากฏของดิน
(Apparent Specific Gravity ; As)
คู่ มื อ การเก็ บ ข้ อ มู ล การเจริ ญ เติ บ โตและ
องค์ประกอบผลผลิตไม้ผล









106

คู่ มื อ การเก็ บ ข้ อ มู ล การเจริ ญ เติ บ โตและ
องค์ประกอบผลผลิตปาล์มน้ํามัน





สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๗

๑07

คู่มือการวิเคราะห์สถิติด้านการเกษตร





108

คู่มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช้น้ําของพืช
แบบระบายน้ํา(Percolation type Lysimeter)





สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๘
สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๙

109

คู่มือการจัดทําเอกสารทางราชการ





110

คู่มือหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น





111

คู่มือการตรวจสอบบัญชีเบื้องต้น



๑04
105

สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๕
สถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ ๖

งานบริหารทั่วไป
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
งานบริหารทั่วไป
ศูนย์อุทกวิทยาฯ


งานบริหารทั่วไป
ศูนย์อุทกวิทยาฯ

-๑๗-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง

2560

2561

2562

112

คู่มือการระเบียบการพัสดุเบื้องต้น



113

คู่มือหลักการวางโครงข่ายสถานีสํารวจอุทกวิทยา



114

คู่ มื อ การวิ เ คราะห์ แ ละประมวลสถิ ติ ท าง
อุทกวิทยาเบื้องต้น





115

คู่มือหลักการสํารวจทางอุทกวิทยาเบื้องต้น





116

คู่มือการสอบเทียบอาคารชลประทาน

117

คู่ มื อ การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ น้ํ า เพื่ อ การ
เตือนภัยและการบริหารจัดการน้ําเบื้องต้น



118

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ของศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทาน



รวม






75







44

25

๑3

๒1

28

46

44

งานบริหารทั่วไป
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
ฝ่ายปฏิบัติการ
อุทกวิทยา
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
ฝ่ายปฏิบัติการ
อุทกวิทยา
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
ฝ่ายติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์น้ํา
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
ฝ่ายติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์น้ํา
ศูนย์อุทกวิทยาฯ

