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กรมชลประทาน
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สารบัญ
พระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สารจากอธิบดี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของกรมชลประทาน
• ยุ ทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
• Royal Irrigation Department Plan (B.E. 2017 – 2036)
• โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
• โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
• ผู ้บริหารระดับสูง
• สถิติภาคบุ คลากร
• งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน
• ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
• ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุ ทธศาสตร์
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
1. ตัวชี้ วัดและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562
2. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่
3. แผนงานการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1)
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบู รณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation)
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)
• การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมู ลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทาน
• ผลการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ส่วนที่ 3 รายงานการเงินของกรมชลประทาน
• รายงานการเงิน
• ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
• สถิติภาคการเงิน
ส่วนที่ 4 กิจกรรมเด่นในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
• พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน
• รางวัลแห่งความส�ำเร็จของกรมชลประทาน
• กิจกรรมเด่นในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
• ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
• ภารกิจด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบู รณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
• ภารกิจด้านการป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
• ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในงานบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่
• ภารกิจด้านการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
ส่วนที่ 5 ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคต
• การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีท่ที ันสมัย
• วางแผนสู่อนาคตอย่างไรให้ตรงเป้า
• การบริหารจัดการน�้ำและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
• โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุ ดมธารา จังหวัดเชี ยงใหม่
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก
• ข้อมู ลด้านการชลประทานของประเทศไทย
• สรุ ปข้อมู ลพื้นฐานด้านการชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
• ผู ้บริหารกรมชลประทาน
• คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี กรมชลประทาน ปี 2562
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ปีพุทธศักราช 2562
“ข้าราชการมีสิ่งส�ำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน
อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ
ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น”
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2562

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

สารจากอธิบดี
กรมชลประทาน มีภารกิจส�ำคัญในการพัฒนาแหล่งน�้ำ
การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ การป้องกันและบรรเทา
ปั ญ หาภั ย อั น เกิ ด จากน�้ ำ โดยเสริ ม สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้าง
ความมัน่ คงด้านน�ำ้ (Water Security) เพือ่ เพิม่ คุณค่าการบริการ
ภายในปี 2579” ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์
การเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบาย
การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(ประเทศไทย 4.0)

นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน
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การด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทานมุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพการให้บริการด้านความมั่นคงของน�้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค
การเกษตรกรรม และการรักษาระบบนิเวศ ซึ่งประชาชนทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงการให้บริการดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และ
เป็ น ธรรม เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น ตามแนวทางการสร้ า ง
ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดยการน� ำ นวั ต กรรมใหม่ ๆ มาใช้
การปฏิบัติงานเชิงรุก การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พร้อมกับ
พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และน�ำแนวทาง
RID No.1 มาเป็นกรอบการขับเคลือ่ นให้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณน�้ำเก็บกัก 13,243 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 17.95 ล้านไร่ ให้ได้ภายในปี 2579 โดยก�ำหนด
กรอบระยะเวลาด�ำเนินการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ในช่วงระยะ 5 ปีแรก คือ
พ.ศ. 2560 – 2564 กรมชลประทานสามารถเพิ่มปริมาณน�้ำเก็บกัก
ในปี พ.ศ. 2560 – 2562 จากโครงการทุกขนาดทุกประเภท จ�ำนวน
588.59 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81.29 ของแผน (724.05
ล้านลูกบาศก์เมตร) และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จ�ำนวน 708,980 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 84.18 ของแผน (842,181 ไร่)
นอกจากนี้ กรมชลประทานยังให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน จนส่งผลน่ายินดีที่กรมชลประทานได้รับรางวัลจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทสัมฤทธิผลประชาชน
มีส่วนร่วม (Effective Change) ผลงาน “การบริหารจัดการน�้ำแบบ
มีสว่ นร่วมในระบบนิเวศ 3 น�ำ้ แพรกหนามแดง” และสาขาบริการภาครัฐ
รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ ระดั บ ดี ประเภทพั ฒ นาการบริ ก าร ผลงาน
“ศูนย์ปฏิบตั กิ ารน�ำ้ อัจฉริยะกรมชลประทาน (Smart Water Operation
Center)”
ขอขอบคุณและเป็นก�ำลังใจให้คณะผู้บริหารและบุคลากรของ
กรมชลประทานทุ ก ท่ า นสามารถปฏิ บั ติ ง านส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งได้ ด ้ ว ย
ความทุม่ เทและมุง่ มัน่ โดยมุง่ หวังให้กรมชลประทานพัฒนาและก้าวหน้า
อย่างยัง่ ยืน เป็นหน่วยงานทีย่ งั ประโยชน์สงู สุดให้เกิดแก่ประเทศชาติตอ่ ไป

(นายทองเปลว กองจันทร์)
อธิบดีกรมชลประทาน
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ข้อมูลภาพรวม
ของกรมชลประทาน
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ส่วนที่

1

ข้อมู ลภาพรวมของกรมชลประทาน

ยุ ทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
◆ Royal Irrigation Department Plan (B.E. 2017 – 2036)
◆ โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมชลประทาน
◆ โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของกรมชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
◆ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
◆ สถิ ติ ภ าคบุ ค ลากร
◆ งบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
◆

Royal Irrigation Department • Annual Report 2019

5

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ยุ ทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
1. วิสัยทัศน์

องค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ
ภายในปี 2579

2. พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน�้ำให้เกิดความสมดุล
บริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
ด�ำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน�้ำ และการบริหารจัดการน�้ำ

3. ประเด็นยุ ทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ (Basin–based Approach)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น�้ำ
การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
การสร้างเครือข่าย และการมีสว่ นร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน�ำ้ ชลประทาน
ในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation)
5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligence Organization)

4. ค่านิยมองค์กร

Work Smart
เก่งงาน เก่งคิด
Accountability
รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking
ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise
เชี่ ยวชาญงานที่ท�ำ
Responsiveness
น�ำประโยชน์สู่ประชาชน

5. แผนที่ยุทธศาสตร์

6

แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 10 เป้าประสงค์ ดังนี้
1. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
มี 5 เป้าประสงค์
2. มิติคุณภาพการให้บริการ
มี 2 เป้าประสงค์
3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มี 3 เป้าประสงค์
4. มิติการพัฒนาองค์กร
มี 1 เป้าประสงค์1
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

Royal Irrigation Department Plan (B.E. 2017 – 2036)
1. Vision

Intelligent organization aimed at creating
water security and increasing service value
by the year 2036

2. Mission
2.1
2.2
2.3
2.4

To develop water resources and to increase irrigation area according to their potential and natural balance.
To integratedly manage water resources in adequate, thorough and equitable manners
To appropriately prevent and mitigate water hazards
To encourage people participation in water resources management and development

3. Strategic Issues
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Water resources development and irrigation area increase by basin-based approach
Water management efficiency increase according to water use objectives
Water hazards prevention and mitigation support
Networking and participation in all sectors of networking collaboration participation
Turnaround to intelligent organization

4. Core Value
Work Smart
be dedicated to work
Accountability
be accountable to duties
Teamwork & Networking
be united and cooperative
Expertise
be expert on performance
Responsiveness
be responded to duties

5. Strategic Map
Categorized into 4 dimensions with 10 objectives
5.1 Mission Effectiveness
5 objectives
5.2 Services Quality
2 objectives
5.3 Performance Efficiency
3 objectives
5.4 Organizational Development
1 objectives
Royal Irrigation Department • Annual Report 2019
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กรมชลประทาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักงานเลขานุการกรม

กองการเงินและบัญชี

กองแผนงาน

กองพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดกลาง

กองพัสดุ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส�ำนักกฎหมายและที่ดิน

ส�ำนักเครื่องจักรกล

ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ส�ำนักบริหารโครงการ

ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำ
และอุ ทกวิทยา

ส�ำนักบริหารทรัพยากร
บุ คคล

ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดใหญ่

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา

ส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

ส�ำนักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปั ตยกรรม

ส�ำนักงานชลประทานที่ 1

ส�ำนักงานชลประทานที่ 2

ส�ำนักงานชลประทานที่ 3

ส�ำนักงานชลประทานที่ 4

ส�ำนักงานชลประทานที่ 5

ส�ำนักงานชลประทานที่ 6

ส�ำนักงานชลประทานที่ 7

ส�ำนักงานชลประทานที่ 8

ส�ำนักงานชลประทานที่ 9

ส�ำนักงานชลประทานที่ 10

ส�ำนักงานชลประทานที่ 11

ส�ำนักงานชลประทานที่ 12

ส�ำนักงานชลประทานที่ 13

ส�ำนักงานชลประทานที่ 14

ส�ำนักงานชลประทานที่ 15

หมายเหตุ : ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

ส�ำนักงานชลประทานที่ 16

ส�ำนักงานชลประทานที่ 17

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

รายงานประจ�ำปี 2562 • กรมชลประทาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน

โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
อธิบดีกรมชลประทาน
ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุ งรักษา)

ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ)

รองอธิบดี
ฝ่ ายบ�ำรุงรักษา

รองอธิบดี
ฝ่ ายบริหาร
ส�ำนักงานเลขานุการกรม

ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

รองอธิบดี
ฝ่ ายวิชาการ

รองอธิบดี
ฝ่ ายก่อสร้าง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส�ำนักบริหารโครงการ

ส�ำนักพัฒนา
แหล่งน�้ำขนาดใหญ่

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�ำนักงานชลประทานที่ 9

ส�ำนักงานชลประทานที่ 1

ส�ำนักงานชลประทานที่ 10

ส�ำนักงานชลประทานที่ 2

ส�ำนักงานชลประทานที่ 11

ส�ำนักงานชลประทานที่ 3

ส�ำนักงานชลประทานที่ 12

ส�ำนักงานชลประทานที่ 4

ส�ำนักงานชลประทานที่ 13

ส�ำนักงานชลประทานที่ 5

ส�ำนักงานชลประทานที่ 14

ส�ำนักงานชลประทานที่ 6

ส�ำนักงานชลประทานที่ 15

ส�ำนักงานชลประทานที่ 7

ส�ำนักงานชลประทานที่ 16

ส�ำนักงานชลประทานที่ 8

ส�ำนักงานชลประทานที่ 17

กองการเงินและบัญชี
ส�ำนักกฎหมายและที่ดิน
กองพัสดุ
ส�ำนักเครื่องจักรกล
ส�ำนักบริหาร
ทรัพยากรบุ คคล
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
(หน่วยงานภายใน)
หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน
สายการบริหารงาน
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หมายเหตุ
* ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อกรมชลประทาน
** ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อส�ำนัก/กอง
( ) จ�ำนวนต�ำแหน่ง

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักส�ำรวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

กองพัฒนา
แหล่งน�้ำขนาดกลาง
ส�ำนักงาน
จัดรูปที่ดินกลาง

ส�ำนักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปั ตยกรรม

กองแผนงาน
กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
(หน่วยงานภายใน)
สถาบันพัฒนา
การชลประทาน
(หน่วยงานภายใน)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (1) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) (4) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน�้ำและบ�ำรุงรักษา) (6) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (2) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและจัดการน�้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำส�ำนักชลประทานที่ 1-17) (17) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (13) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน�้ำ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมส�ำรวจ (ด้านส�ำรวจ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้ค�ำปรึกษา) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านส�ำรวจและท�ำแผนที่ภาพถ่าย (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและค�ำนวณ) (7) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ (1) **

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
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ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำ
และอุ ทกวิทยา

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ผู ้บริหารระดับสูง

4

2

1

3

1. นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน
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2. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา

3. นายประพิศ จันทร์มา
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

4. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชี ยรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

5. นายสุชาติ เจริญศรี
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

รายงานประจ�ำปี 2562 • กรมชลประทาน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
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7

8
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6. นายชยันต์ เมืองสง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

7. นายพรชั ย แสงอังศุมาลี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

8. นายถิระศักดิ์ ทองศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ)

9. นายสัญญา แสงพุ ่มพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา)
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

สถิตภิ าคบุ คลากร
จ�ำนวน (คน)
14,000

12,403
11,255

12,000

10,194

10,000
8,000

9,117

6,095

6,149

6,052

6,668

6,471

6,008

6,860

6,771

6,000
4,000
2,000
0
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ�ำ
2559

2560

พนักงานราชการ
2561

2562

จ�ำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562

6,771

6,008

ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562
9,117

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ�ำ

พนักงานราชการ

สัดส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

จ�ำนวน (คน)
10,000

9,692
8,780

9,000

7,955

8,000

7,132

7,000

4,897

6,000
5,000

4,356
4,352

4,166

4,787

4,241

4,000

4,931
5,013

2,475
1,793

3,000
1,743

2,000

1,842

1,985

2,711

1,771

2,239

1,811

1,684

1,840
1,847

1,000
0
ชาย

ข้าราชการ

หญิง

ชาย

ลูกจ้างประจ�ำ
2560

2559

หญิง

2561

ชาย

หญิง
พนักงานราชการ

2562

จ�ำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการ จ�ำแนกตามเพศ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562
จ�ำนวน (คน)
4,000

3,607
3,634

3,500

3,528

3,495

3,000
2,500
2,000
1,500

1,180
1,122

1,327

1,152

1,307

1,184

1,325
1,307

1,000
500

35
32

0
ต�่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี
2559

ปริญญาโท
2560

2561

36
32

ปริญญาเอก

2562

จํานวนข้าราชการ จําแนกตามระดับการศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

จ�ำนวน (คน)
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ก�ำลังคนที่เหลืออยู ่
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ก�ำลังคนที่จะเกษียณ

แนวโน้มจ�ำนวนข้าราชการ กรณีท่ไี ม่มีการบรรจุ แต่งตัง้ ในระยะเวลา 5 ปี
จ�ำนวน (คน)
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ปี งบประมาณ
2562

2563

2564

ก�ำลังคนที่เหลืออยู ่

2565

2566

ก�ำลังคนที่จะเกษียณ

แนวโน้มจ�ำนวนลูกจ้างประจ�ำ ในระยะเวลา 5 ปี
14

รายงานประจ�ำปี 2562 • กรมชลประทาน

2567

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

จ�ำนวน (คน)
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วิศวกรโยธา
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นายช่ างโยธา
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วิศวกรชลประทาน

2566

ปี งบประมาณ

2567

ข้าราชการสายงานอื่นๆ

นายช่ างชลประทาน

แนวโน้มจ�ำนวนข้าราชการ สายงานหลัก และสายงานอื่นๆ ในระยะเวลา 5 ปี
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ลูกจ้างประจ�ำ

กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการ และลูกจ้างประจ�ำ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2562
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งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุ ทธศาสตร์กรมชลประทาน - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
โครงการ : เพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ : พัฒนาลุ่มน�้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการ : เขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการ : อ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
โครงการ : ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการ : อ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการ : ปรับปรุงงานชลประทาน
โครงการ : จัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
โครงการ : จัดการคุณภาพน�้ำ
โครงการ : อ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา
โครงการ : ประตูระบายน�้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริอ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการ : พัฒนาลุ่มน�้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
โครงการ : อ่างเก็บน�้ำล�ำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
โครงการ : อ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ
โครงการ : แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก
โครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำ อย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น�้ำ
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ผลผลิต : การจัดการน�้ำชลประทาน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล�้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ : ส่งเสริมการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการ : ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
โครงการ : บรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
โครงการ : บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ : ป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้ำ
โครงการ : บรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
โครงการ : คลองระบายน�้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 อยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
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2,090,346,138
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311,133,229
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187,164,775
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6,406,932,382

หน่วย:บาท

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุ ดหนุน

492,683,829
408,674,138
4,713,229,899
109,363,478
255,215,649
46,568,359,949

50,475,361

13,933,123

-

12,960,926

12,960,926
326,511

242,267,901

492,683,829
408,674,138
5,054,117,341
109,363,478
255,215,649
55,289,207,152

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
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งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ�ำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ - แผนงาน/ผลผลิต - โครงการ - งบรายจ่าย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
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งบบุ คลากร
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งบรายจ่ายตามปี งบประมาณ
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งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุ ดหนุน
2560

193

2561

รวมทัง้ สิ้น

2562

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำแนกตามงบรายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562

84.23%
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11.59%
0.44%

ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562

0.001%

งบบุ คลากร

งบด�ำเนินงาน

งบเงินอุ ดหนุน
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งบลงทุน

14.46%
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0%
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ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562
58%

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาแหล่งน�้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำ
อย่างบู รณาการ
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุน
การบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการน�้ำชลประทาน
ในระดับพื้นที่
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำแนกตาม
งบรายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำแนกตาม
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

รายงานผล

การปฏิบัติราชการ
ของกรมชลประทาน

18

รายงานประจ�ำปี 2562 • กรมชลประทาน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ส่วนที่

2

รายงานผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
◆ ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนยุ ท ธศาสตร์
✪ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท่ ี 1 การพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ และเพิ่ ม พื้ น ที่ ช ลประทาน
		
ตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
1. ตัวชี้ วัดและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562
2. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่
3. แผนงานการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1)
✪ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท่ ี 2 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ
		
อย่างบู รณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้�ำ
✪ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท่ ี 3 การป้ อ งกั น ความเสี ย หายและสนั บ สนุ น การบรรเทาภั ย
		
อันเกิดจากน�้ำ
✪ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท่ ี 4 การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น
		
ในการบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่
✪ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท่ ี 5 การปรั บ เปลี่ ย นสู่ อ งค์ ก รอั จ ฉริ ย ะ
◆ การด� ำ เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทาน
◆ ผลการด� ำ เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ� ำ นวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
◆
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

ประเด็นการประเมิน
1. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
ของเกษตรกรเฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ น
เพิ่มขึ้น (บาท/ครัวเรือน/ปี)

เป้าหมาย
ขั้นต�่ำ

มาตรฐาน

ขั้นสูง

58,975

59,965

60,921

ผลการ คะแนน คะแนน
ด�ำเนินงาน
องค์ประกอบ
74,483

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้ำ
เพื่อการชลประทาน
2.1 จ�ำนวนพื้นที่ชลประทาน
		 ทีเ่ พิ่มขึ้น (ไร่)

64.03
237,117

ไม่น้อย
2.2 ร้อยละของพื้นที่บริหาร
กว่า
		 จัดการน�้ำในเขตชลประทาน
ร้อยละ  119
(Cropping Intensity)
หรือ ไม่
มากกว่า
ร้อยละ 151
2. Agenda
Base

251,664

266,212

238,897

53.06

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 127
หรือ
ไม่มากกว่า
ร้อยละ 143

ร้อยละ
135

ร้อยละ
136.6

75

ขั้นตอน
ที่ 1-7
ขั้นตอนที่
1-2

ขั้นตอน
ที่ 1-7
และมีการน�ำ
ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล
กลาง
ของ กษ.
ไปใช้ใน
การบริหาร
ราชการของ
หน่วยงาน

ด�ำเนินการ
ครบทั้ง 7
ขั้นตอน
และมีการ
น�ำข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล
กลาง
ของ กษ.
ไปใช้ใน
การบริหาร
ราชการของ
หน่วยงาน

100

82.02

1. ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนา
ฐานข้ อ มู ล กลางของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (Big Data)
1.1 มิติการด�ำเนินงานในระดับ
		 กรม

20
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ขั้นตอน
ที่ 1-6
ขั้นตอน
ที่ 1

100

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
1.2 มิติการด�ำเนินงานในระดับ
		 กระทรวง
2. การชี้แจงประเด็นส�ำคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี)

3. Area
Base

เป้าหมาย
ขั้นต�่ำ

มาตรฐาน

ขั้นสูง

ขั้นตอน
ที่ 1

ขั้นตอน
ที่ 1 - 2

ขั้นตอน
ที่ 1 - 3

100 คะแนน

ผลการ คะแนน คะแนน
ด�ำเนินงาน
องค์ประกอบ

100
คะแนน

100
-

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3

4. Innovation 1. ร้อยละของคู่มือส�ำหรับประชาชน
Base
ตาม พ.ร.บ.
การอ�ำนวยความสะดวกฯ
ที่ส่วนราชการสามารถลด
ระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30

100 คะแนน

100
คะแนน

100

100

5. Potential
Base

100 คะแนน

94.52
คะแนน

94.52

94.52

คะแนนเฉลี่ย

94.14

1. การด� ำ เนิ น การตามแผนปฏิ รู ป
องค์การของส่วนราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับคุณภาพ
ระดับมาตรฐานขั้นสูง
ระดับมาตรฐานขั้นต�่ำ	
ระดับต้องปรับปรุง

หมายถึง ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 90.00 - 100.00
หมายถึง ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 75.00 - 89.99
หมายถึง ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 74.99
หมายถึง ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต�่ำกว่าร้อยละ 60.00

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอส�ำนักงาน ก.พ.ร. สรุปผลคะแนน หากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับรายงานผลคะแนน
จะแจ้งให้กองแผนงานทราบในภายหลัง
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุ ทธศาสตร์
ตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น�้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทานได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีผลการด�ำเนินงานดังนี้

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
1.

ตัวชี้ วัดและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2562 ดังนี้

ตัวชี้วัด ชป.-01 จ�ำนวนปริมาณความจุที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จ�ำนวนปริมาณความจุ
ณ ต้นปีงบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
77,021.27
77,056.35
77,214.47
77,311.50
77,328.17
77,435.86
77,455.57
77,591.50
77,995.14
78,111.28

จ�ำนวนปริมาณ
ความจุที่เพิ่มขึ้น
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
35.08
158.12
97.03
16.67
107.70
19.70
135.93
403.64
116.14
1.21

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด ชป.-01 เป็นโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง
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จ�ำนวนปริมาณความจุ
ณ สิ้นปีงบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
77,056.35
77,214.47
77,311.50
77,328.17
77,435.86
77,455.56
77,591.50
77,995.14
78,111.28
78,112.49

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
จ�ำนวน (ลูกบาศก์เมตร)
78,500.00

403.64

78,000.00
77,500.00

158.12

35.08

97.03

16.67

107.70

19.70

116.14

1.21

135.93

77,000.00
76,500.00
76,000.00
75,500.00
75,000.00

77,021.27

77,214.47
77,056.35

74,500.00

77,328.17
77,311.50

77,455.57
77,435.86

77,995.14
77,591.50

78,111.28

74,000.00
73,500.00
2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

พ.ศ.

จ�ำนวนปริมาณความจุ ท่เี พิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

จ�ำนวนปริมาณความจุ ณ ต้นปี งบประมาณ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ตัวชี้ วัด ชป.-01 จ�ำนวนปริมาณความจุ ท่ีเพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ตัวชี้วัด ชป.-02 จ�ำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

พื้นที่ชลประทาน
ณ ต้นปีงบประมาณ
(ไร่)
24,028,552
24,123,713
24,262,230
24,348,230
24,382,740
24,507,340
24,534,640
24,660,440
24,778,520
24,882,051

พื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น
(ไร่)
95,161
138,517
86,000
34,510
124,600
27,300
125,800
118,080
103,531
76,875

พื้นที่ชลประทาน
ณ สิ้นปีงบประมาณ
(ไร่)
24,123,713
24,262,230
24,348,230
24,382,740
24,507,340
24,534,640
24,660,440
24,778,520
24,882,051
24,958,926

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด ชป.-02 เป็นโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง

Royal Irrigation Department • Annual Report 2019

23

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
จ�ำนวน (ไร่)
25,500,000
25,000,000

95,161

124,600

86,000
34,510

138,517

125,800

103,531
118,080

76,875

27,300

24,500,000
24,000,000
23,500,000
23,000,000
22,500,000

24,028,552

24,262,230
24,123,713

22,000,000

24,534,640

24,382,740
24,348,230

24,507,340

24,778,520
24,660,440

24,882,051

21,500,000
2554

2553

2555

2556

2557

พื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปี งบประมาณ (ไร่)

2558

2559

2560

2561

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

ตัวชี้ วัด ชป.-02 จ�ำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

ตัวชี้วัด ชป.-02 จ�ำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท

ปีงบประมาณ
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

พื้นที่ชลประทาน
ณ ต้นปีงบประมาณ
(ไร่)
28,734,034
29,289,591
29,554,032
29,732,783
29,939,735
30,257,546
30,483,167
30,730,642
30,925,901
31,200,725

พื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น
(ไร่)
555,557
264,441
178,751
206,952
317,811
225,621
247,475
195,259
274,824
238,897

พื้นที่ชลประทาน
ณ สิ้นปีงบประมาณ
(ไร่)
29,289,591
29,554,032
29,732,783
29,939,735
30,257,546
30,483,167
30,730,642
30,925,901
31,200,725
31,439,622

หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะรายการตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ณ กันยายน 2562
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2562

พ.ศ.

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
จ�ำนวน (ไร่)
32,000,000

195,259
225,621

31,000,000
30,000,000

206,952
264,441

274,824

238,897

247,475

317,811

178,751

555,557

29,000,000
28,000,000
28,734,034

29,554,032

29,939,735

30,483,167

30,925,901

27,000,000
29,289,591

29,732,783

30,257,546

30,730,642

31,200,725

26,000,000
2553

2554

2555

2556

2557

พื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปี งบประมาณ (ไร่)

2558

2559

2560

2561

2562

พ.ศ.

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

ตัวชี้ วัด ชป.-02 จ�ำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท
2. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ�ำนวน 13 โครงการ ดังนี้
2.1 โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
2.2 โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.3 โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
2.4 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี
2.5 โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
2.6 โครงการอ่างเก็บน�้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2.7 โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
2.8 โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
2.9 โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา
2.10 โครงการประตูระบายน�้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเลย
2.11 โครงการคลองระบายน�้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.12 โครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
2.13 โครงการประตูระบายน�้ำล�ำน�้ำพุง - น�้ำก�่ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2. 	 แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่

2.1 โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน�้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น�้ำ
ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภค - บริโภค ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารจัดการน�้ำ
ในลุ่มน�้ำแม่แตง - แม่งัด - แม่กวง ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุนเฉลี่ยปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
			
โครงการแม่กวงในฤดูแล้งจาก 17,060 ไร่ เป็น 76,129 ไร่
- เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
สถานที่ด�ำเนินการ
อ�ำเภอแม่แตง อ�ำเภอสันทราย และอ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาด�ำเนินการ
8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2564)
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 26 เมษายน 2554
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
15,000.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2562
1,355.801 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 1,052.976 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.66
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 38.60

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำ	
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

100

อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญา 1

15.56

อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญา 2

12.54

อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญา 1

19.03

อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่แตง - แม่งัด สัญญา 2

14.23

ค่าก่อสร้างอื่นๆ

38.64
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.2 โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์		
เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ โดยสามารถส่งน�้ำในฤดูฝน 73,980 ไร่
					
และในฤดูแล้ง 57,819 ไร่ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 73,980 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
ต�ำบลท่ากระดาน อ�ำเภอคีรีรัฐนิคม อ�ำเภอท่าฉาง อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		
ระยะเวลาด�ำเนินการ
13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2564)
		
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 7 เมษายน 2552
		
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
3,330.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2562
155.131 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 155.129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
					
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 63.50

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

% ผลการด�ำเนินงาน
10
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40
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โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี – พุมดวง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

100

70 80
63.50

ระบบสูบน�้ำและระบบส่งน�้ำ MC1
พร้อมอาคารประกอบ

35.11

69.69

คลองระบายน�ำ้ และอาคารประกอบระยะที่ 1

17.417

คลองส่งน�้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ

3.183

ระบบส่งน�้ำ MC2 และอาคารประกอบ

13.150

ค่าก่อสร้างอื่นๆ

2.153

ค่าอื่นๆ

28.987

90 100

50.23
56.99
15.23
86.02
50.00
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.3 โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน�้ำ
					
ด้านการอุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา
					
อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
จ�ำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 98 ล้านลูกบาศก์เมตร
					
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 44,000 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
อ�ำเภอนาดี และอ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ระยะเวลาด�ำเนินการ
14 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2566)
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 28 เมษายน 2552
		
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
9,341.365 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2562
213.700 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 189.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.86
				
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 55.31
					
*** หมายเหตุ : ผลการด�ำเนินงานลดลงเนื่องจากมีการขยายอายุสัญญา ท�ำให้ต้องปรับแผนใหม่

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการอ่างเก็บน�ำ้ คลองหลวง จังหวัดชลบุรี

100

เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ

42.93

คลองส่งน�้ำและคลองระบายน�้ำ	
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา

19.30

คลองส่งน�้ำและคลองระบายน�้ำ	
พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย

15.11

ค่าก่อสร้างอื่นๆ

22.66
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(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.4 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้ำปราจีนบุรี
					
และลุ่มน�้ำสาขา ในเขตอ�ำเภอนาดี อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อประโยชน์
					
ในการใช้เป็นแหล่งน�้ำด้านการอุปโภค - บริโภค การประปา รักษาระบบนิเวศ ผลักดันน�้ำเค็ม
					
และน�้ำเน่าเสียในแม่น�้ำปราจีนบุรี และแม่น�้ำบางปะกง
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
จ�ำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 295 ล้านลูกบาศก์เมตร
					
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 113,300 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
อ�ำเภอนาดี และอ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
		
ระยะเวลาด�ำเนินการ
13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2565)
		
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2552
		
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
9,078.000 ล้านบาท
		
งบประมาณตามแผนปี 2562
531.791 ล้านบาท
		
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 323.429 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.81
					
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 79.729

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

% ผลการด�ำเนินงาน
10

20

30

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี

100

เขื่อนเก็บกักและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น
ระบบชลประทานฝั่งขวา
ระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ 1
ระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ 2

56.07
4.62
18.47
8.97

20.702

ระบบระบายน�้ำฝั่งซ้าย

2.10

20.097

ค่าก่อสร้างอื่นๆ
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.5 โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
		
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการน�้ำในลุ่มน�้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่
					
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอลับแล อ�ำเภอตรอน อ�ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อ�ำเภอศรีสัชนาลัย
					
อ�ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอ�ำเภอพรหมพิราม อ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
					
เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรน�้ำฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทาน 304,000 ไร่ และส่งน�้ำ
					
สนับสนุนและปรับเปลี่ยนระบบส่งน�้ำจากเดิม โดยการสูบน�้ำด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน�้ำด้วย
					
แรงโน้มถ่วง 134,800 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน�้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ 42,600 ไร่
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
พัฒนาระบบชลประทาน 481,400 ไร่
		
- เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
สถานที่ด�ำเนินการ
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ ง อ� ำ เภอลั บ แล อ� ำ เภอตรอน อ� ำ เภอพิ ชั ย จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
					
อ�ำเภอศรีสัชนาลัย อ�ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอ�ำเภอพรหมพิราม อ�ำเภอวัดโบสถ์
					
จังหวัดพิษณุโลก
ระยะเวลาด�ำเนินการ
14 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2566)
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
10,500.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2562
907.467 ล้านบาท
		
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 652.927 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.57
					
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 31.635

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
100
เขื่อนทดน�้ำและอาคารประกอบ
20.68
พร้อมส่วนประกอบอื่น
ระบบส่งน�ำ้ สายใหญ่ฝง่ั ขวา
39.42
พร้อมอาคารประกอบส่วนที่ 1
ระบบส่งน�้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
29.33
พร้อมอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) 1.22
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) 3.36
ระบบส่งน�้ำของสถานีสูบน�้ำต�ำบลผาจุก
2.65
ระบบส่งน�้ำของสถานีสูบน�้ำต�ำบลงิ้วงาม
1.30
ค่าก่อสร้างอื่นๆ
2.05
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.6 โครงการอ่างเก็บน�้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
		 วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น แหล่ ง น�้ ำ ส� ำ หรั บ การเพาะปลู ก และปศุ สั ต ว์ ใ นเขตอ� ำ เภอวั ง ม่ ว ง จั ง หวั ด สระบุ รี
						
เป็นแหล่งน�ำ้ เสริมส�ำหรับการเพาะปลูกในพืน้ ทีโ่ ครงการสูบน�ำ้ แก่งคอย - บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
						
ในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งน�ำ้ ส�ำหรับการอุปโภค - บริโภคของราษฎรในอ�ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
						
และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
		 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มปริมาณเก็บกัก 61 ล้านลูกบาศก์เมตร
						
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 25,500 ไร่
		 สถานที่ด�ำเนินการ
ต�ำบลค�ำพราน อ�ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ระยะเวลาด�ำเนินการ
7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561)
		 ** อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอขยายระยะเวลาด�ำเนินโครงการเป็น 9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2563)
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 20 เมษายน 2554
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
3,745.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2562
3.748 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
เบิกจ่าย 3.744 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.878
						
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 98.838

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการอ่างเก็บน�ำ้ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

100

เขือ่ นหัวงานและอาคารประกอบ

58.70

ระบบส่งน�ำ้ ฝัง่ ขวาพร้อมอาคารประกอบ

10.80

ระบบส่งน�ำ้ ฝัง่ ซ้ายพร้อมอาคารประกอบ

18.20

ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

12.30
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.7 โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์
เพือ่ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ เพือ่ การเกษตร และอุปโภค - บริโภค ของราษฎรในพืน้ ทีอ่ พยพ
					
ที่อพยพออกมาจากบริเวณพื้นที่น�้ำท่วมของอ่างเก็บน�้ำเขื่อนสิริกิติ์
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มปริมาณน�้ำเก็บกัก 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร
					
เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 53,500 ไร่
- เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
		
สถานที่ด�ำเนินการ
บ้านกิ่วเคียน ต�ำบลจริม อ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ระยะเวลาด�ำเนินการ
11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2564)
		
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 20 เมษายน 2554
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
4,800.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2562
856.193 ล้านบาท
		
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 828.893 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.81
					
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 59.645

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยน�ำ้ รีอนั เนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

100

เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมอุโมงค์ส่งน�้ำ	

24.52

ระบบท่อส่งน�ำ้ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1

41.38

ระบบท่อส่งน�ำ้ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 2

19.29

ระบบท่อส่งน�ำ้ สายซอยและอาคารประกอบ

6.14

ค่าก่อสร้างอื่นๆ

8.67
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.8 โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำคลองระบายน�้ำ ร.1 จาก 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
					
เป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายได้เร็วขึ้น
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
มีคลองระบายน�้ำความยาว 20.937 กิโลเมตร ประตูระบายน�้ำและสถานีสูบน�้ำ ช่วยระบายน�้ำ
					
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อ�ำเภอหาดใหญ่ สามารถช่วยลดพื้นที่น�้ำท่วมและระดับความสูง
					
ของน�้ำท่วม เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 2,500 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
ที่ตั้งหัวงาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน เทศบาลเมืองควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่
					
จังหวัดสงขลา หรือที่พิกัด 47N 611 - 723 L7018
ระยะเวลาด�ำเนินการ
7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2564)
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 28 เมษายน 2552
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
6,500.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2562
737.203 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 485.511 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.30
					
ผลการด�ำเนินงาน ทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 60.26

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่
(ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา

100

ปรับปรุงคลองระบายน�ำ้ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1

30.48

ปรับปรุงคลองระบายน�ำ้ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2

18.73

ปรับปรุงคลองระบายน�ำ้ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3

17.45

ปรับปรุงคลองระบายน�ำ้ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4

15.51

ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

17.83
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.9 โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งน�้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 28,000 ไร่ ฤดูแล้งสามารถส่งน�้ำผ่านล�ำน�้ำปี้ลงสู่แม่น�้ำยม
					
ให้กบั โครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาแม่ยม (ฝายแม่ยม) จังหวัดแพร่ 35,000 ไร่ เพือ่ การเกษตร
					
อุปโภค – บริโภค ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 3 ต�ำบล คือ ต�ำบลเชียงม่วน
					
ต�ำบลบ้านมาง และต�ำบลสระ อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�ำ้
					
และปัญหาน�ำ้ ท่วมด้านท้ายน�ำ้ ในฤดูฝนบริเวณอ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ลุม่ น�ำ้ ยม รวมถึง
					
ลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และผลิตกระแสไฟฟ้า
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
มีความจุทรี่ ะดับน�ำ้ เก็บกัก 90.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
					
ส่งน�ำ้ เพือ่ การชลประทานในเขตอ�ำเภอเชียงม่วนในฤดูฝนได้ 28,000 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
		
ระยะเวลาด�ำเนินการ
6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564)
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
3,981.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2562
188.099 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 171.754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.31
					
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 22.44

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการอ่างเก็บน�ำ้ น�ำ้ ปี้
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา

100

เขือ่ นหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอืน่

41.45

ระบบส่งน�ำ้ และอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอืน่

32.07

ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

26.48
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.10 โครงการประตูระบายน�้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเลย
วัตถุประสงค์
เป็นแหล่งน�้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภค - บริโภค การบรรเทาอุทกภัย
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 72,500 ไร่
		
- เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
สถานที่ด�ำเนินการ
บ้านคกมาด ต�ำบลเชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ระยะเวลาด�ำเนินการ
6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2566)
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
5,000.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2562 414.948 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 304.929 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.49
					
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 0.133

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

% ผลการด�ำเนินงาน
10

โครงการประตูระบายน�้ำศรีสองรัก
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเลย

100

0.133

ประตูระบายน�้ำขนาดบานระบาย
15.00X13.20 เมตร จ�ำนวน 5 ช่อง
และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอืน่

100

0.133
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.11 โครงการคลองระบายน�้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน�้ำของแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณก่อนเข้าตัวเมือง
					
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเดิมมีอัตราการไหล 1,730 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
					
เป็น 2,930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยไม่เกิดผลกระทบกับบ้านเรือนริมตลิ่งที่อยู่ในคันกั้นน�้ำ
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างได้
					
เฉลี่ย 1.9 - 2.5 ล้านไร่ต่อปี และสามารถลดระดับความลึกของน�้ำท่วมลงได้
สถานที่ด�ำเนินการ
ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาด�ำเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566)
		
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 8 มกราคม 2562
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
21,000.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2562 347.131 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 246.8133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.100
					
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 1.719

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

% ผลการด�ำเนินงาน

โครงการคลองระบายน�ำ้ หลาก
บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

100

10
1.719

งานขุดคลองระบายน�้ำหลาก
พร้อมอาคารประกอบ

74.99

0.74

งานคันกั้นน�้ำปิดล้อมพื้นที่ ผิวจราจร
Asphaltic Concrete

3.69

0.00

งานก่อสร้างสถานีสูบน�้ำ	

1.62

0.00

ค่าก่อสร้างอื่นๆ

19.70
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.12 โครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแหล่งน�้ำต้นทุนส�ำหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
					
ชุมชนและเขตเกษตรกรรม 2,930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยไม่เกิดผลกระทบกับบ้านเรือนริมตลิง่
					
ที่อยู่ในคันกั้นน�้ำ
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
ปริมาณน�้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร
		
- เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
สถานที่ด�ำเนินการ
บ้านยางนาดี ต�ำบลชีบน อ�ำเภอบ้านเขว้า และบ้านละหานค่าย ต�ำบลโคกสะอาด
					
อ�ำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ระยะเวลาด�ำเนินการ
6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567)
		
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 2 มกราคม 2562
		
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
3,100.000 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2562 22.192 ล้านบาท
		
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 21.951 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.91
					
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 2.51

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการอ่างเก็บน�ำ้ ล�ำน�ำ้ ชีอนั เนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ

100

เขือ่ นหัวงานและอาคารประกอบ

79.04

ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ

20.96
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2.13 โครงการประตูระบายน�้ำล�ำน�้ำพุง - น�้ำก�่ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร
วัตถุประสงค์
เพือ่ บรรเทาอุทกภัยในเขตพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ พุง เพือ่ เป็นแหล่งเก็บกักน�ำ้ สามารถเพิม่ ปริมาณน�ำ้ ต้นทุน
					
ในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ พุงและลุม่ น�ำ้ ก�ำ่ เพือ่ ส่งน�ำ้ ส�ำหรับการอุปโภค - บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม
					
การปศุสัตว์ และการรักษาระบบนิเวศให้กับพื้นที่ 4 ต�ำบล 53 หมู่บ้าน 10,857 ครัวเรือน
เป้าหมาย  -  เชิงปริมาณ
จ�ำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 78,000 ไร่
สถานที่ด�ำเนินการ
อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
		
ระยะเวลาด�ำเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566)
มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
2,100.000 ล้านบาท
		
งบประมาณตามแผนปี 2562 140.030 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 92.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.40			
					
ผลการด�ำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 74.70

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานที่ท�ำ

% ของ
โครงการ

โครงการประตูระบายน�ำ้ ล�ำน�ำ้ พุง - น�ำ้ ก�ำ	่
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร

100

ประตูระบายหัวงานและอาคารประกอบ

35.04

คลองผันน�้ำร่องช้างเผือก - ห้วยยาง

26.83

คลองผันน�้ำห้วยยาง - ล�ำน�้ำก�่ำ	

38.13
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

3.   แผนงานการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1)
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน�้ำของประชาชน ส�ำหรับใช้ท�ำการเกษตรและอุปโภค - บริโภค ท�ำให้เกษตรกรได้รับน�้ำ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน�้ำและระบบส่งน�้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท
ตลอดจนท�ำการศึกษา ส�ำรวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน
ผลผลิตการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานมีงบประมาณตามแผน จ�ำนวน 15,937.0556 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรม
ที่ด�ำเนินการ 2 กิจกรรม คือ การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และการจัดการงานก่อสร้างแหล่งน�้ำและระบบส่งน�้ำ
เพื่อชุมชน/ชนบท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน 15,309.9049 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 14,017.417 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.56

เป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2562
แผน

ผล

เชิงปริมาณ : จ�ำนวนโครงการขนาดกลางที่ด�ำเนินการ

โครงการ

12

10

เชิงปริมาณ : จ�ำนวนแหล่งน�้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น

แห่ง

157

131

เชิงคุณภาพ : จ�ำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

ล้านลูกบาศก์เมตร

31.57

16.74

เชิงคุณภาพ : จ�ำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น

ไร่

256,656

188,296

เชิงเวลา : ระยะเวลาการด�ำเนินงานแล้วเสร็จ
ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้

ร้อยละ

100

83.43

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ร้อยละ

100

91.56

เป้าหมายผลผลิตการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในปี 2562 สิ้นไตรมาสที่ 4 มีโครงการขนาดกลางที่ด�ำเนินการ
จ�ำนวน 12 โครงการ และมีแหล่งน�้ำชุมชน/ชนบทที่ด�ำเนินการ จ�ำนวน 157 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ด�ำเนินการประกอบด้วย
1. งานส�ำรวจจัดท�ำรายงานความเหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนด�ำเนินโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดสรรให้ล่วงหน้า
ก่อนด�ำเนินการอย่างน้อย 1 ปี จ�ำนวน 25 รายการ ผูกพันเดิม 14 รายการ เป็นงานผูกพันใหม่ 6 รายการ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
จ�ำนวน 5 รายการ
2. งานก่อสร้างโครงการขนาดกลาง จ�ำนวน 12 รายการ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 10 รายการ อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
จ�ำนวน 2 รายการ
3. งานก่ อ สร้ า งโครงการชลประทานขนาดเล็ ก เป็ น งานก่ อ สร้ า งอาคารชลประทานขนาดเล็ ก ประเภทต่ า งๆ ใช้ ร ะยะเวลา
ในการก่อสร้าง 1 ปี ประกอบด้วย งานก่อสร้างแหล่งน�้ำและระบบส่งน�้ำ จ�ำนวน 73 แห่ง งานก่อสร้างแหล่งน�้ำและระบบส่งน�้ำในพื้นที่
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน จ�ำนวน 20 แห่ง และงานสถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้ำ จ�ำนวน 64 แห่ง รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 157 แห่ง
ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�ำนวน 131 แห่ง
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบู รณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
1. การบริหารจัดการน�้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562
คณะท�ำงานวางแผนการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 มีมติในที่ประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สรุปได้ว่า ปลูกข้าวนาปรัง
จ�ำนวน 11.36 ล้านไร่ แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 8.03 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 3.33 ล้านไร่ ส�ำหรับพืชไร่พืชผัก 4.77 ล้านไร่
แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 2.43 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.34 ล้านไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ทั้งประเทศ
เขตพื้นที่
ทั้งประเทศ
(77 จังหวัด)

ประเภทแหล่งน�้ำ
ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
รวม

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562
ข้าวนาปรัง
พืชไร่ พืชผัก
8.03
2.43
3.33
2.34
11.36
4.77

หน่วย : ล้านไร่
รวม
10.46
5.67
16.13

2. ผลการบริหารจัดการน�้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562
การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ และการเพาะปลู ก พื ช ฤดู แ ล้ ง ในเขตชลประทาน ปี 2561/2562 ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ เจ้ า พระยา อยู ่ ใ นช่ ว ง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยใช้นำ�้ จาก 4 เขือ่ นหลัก ประกอบด้วย เขือ่ นภูมพิ ล เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เขือ่ นแควน้อยบ�ำรุงแดน
และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน�้ำใช้การ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทั้ง 4 เขื่อนรวมกัน 12,840 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อสิ้นสุดฤดูแล้ง
ปี 2561/2562 ปริมาณน�้ำใช้การคงเหลือทั้ง 4 เขื่อน มีปริมาณ 5,123 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สนับสนุนน�้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
น�้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศและเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝนต่อไป
2.1 สรุปแผนและผลการจัดสรรน�้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 มีดังนี้
• แผนการจัดสรรน�้ำจาก 4 เขื่อนหลัก จ�ำนวน 7,300 ล้านลูกบาศก์เมตร ผันน�้ำจากลุ่มน�้ำแม่กลอง 700 ล้านลูกบาศก์เมตร
รวมจ�ำนวน 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
• ผลการจัดสรรน�้ำจาก 4 เขื่อนหลัก จ�ำนวน 8,610 ล้านลูกบาศก์เมตร ผันน�้ำจากลุ่มน�้ำแม่กลอง 551 ล้านลูกบาศก์เมตร
รวมจ�ำนวน 9,161 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 115 ซึ่งมีปริมาณน�้ำท่าตามธรรมชาติ (Side Flow) รวมอยู่ด้วย
2.2 สรุปแผนและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 ดังนี้
• แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จ�ำนวน 6.91 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 5.30 ล้านไร่ ข้าวโพด 0.70 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก
0.08 ล้านไร่ พืชอื่นๆ 0.83 ล้านไร่ (อ้อย 0.34 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 0.22 ล้านไร่ บ่อปลา - บ่อกุ้ง และอื่นๆ 0.27 ล้านไร่)
• ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จ�ำนวน 7.13 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 5.88 ล้านไร่ ข้าวโพด 0.07 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก
0.10 ล้านไร่ พืชอื่นๆ 1.08 ล้านไร่ (อ้อย 0.42 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 0.26 ล้านไร่ ปลา - บ่อกุ้ง และอื่นๆ 0.40 ล้านไร่)
3. นโยบายและมาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562
กรมชลประทานได้ก�ำหนดนโยบายและมาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 เพื่อสนับสนุนให้การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปริมาณน�้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำ แนวโน้มการผลิตและการตลาด ตลอดจนนโยบาย
ด้านการผลิตข้าวตามที่คณะกรรมการ นโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ก�ำหนดไว้ ดังนี้
นโยบาย
1. ด้านการจัดสรรน�ำ้ วางแผนการบริหารจัดการน�ำ้ แบบยัง่ ยืน โดยจัดสรรน�ำ้ ให้สอดคล้องกับปริมาณน�ำ้ ต้นทุนในอ่างเก็บน�ำ้ เพือ่ สนับสนุน
การใช้น�้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงและพอเพียง รวมทั้งมีน�้ำส�ำรองไว้ส่วนหนึ่ง ส�ำหรับการอุปโภค - บริโภค การรักษาระบบนิเวศ
การอุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืชต้นฤดูฝนปีถัดไป แผนการจัดสรรน�้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้
1.1) เพื่อการอุปโภค - บริโภค และการประปา
1.2) เพื่อการรักษาระบบนิเวศทางน�้ำ เช่น การผลักดันน�้ำเค็ม การขับไล่น�้ำเสีย
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1.3) เพื่อการเกษตรกรรม
1.4) เพื่อการอุตสาหกรรม
2. ด้านการเกษตร
2.1) วางแผนการจัดสรรน�้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับปริมาณน�้ำต้นทุนที่มีอยู่
2.2) วางแผนและส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ โดยพิจารณาด้านการตลาด
ประกอบด้วย
2.3) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าวและงดการเผาฟางข้าว เพื่อลดมลภาวะทางอากาศที่มีผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม
มาตรการ
1. ด้านการจัดสรรน�้ำ
1.1) เขตลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา สถานการณ์นำ�้ ในปีนี้ ปริมาณน�ำ้ ในเขือ่ นภูมพิ ล เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เขือ่ นแควน้อยบ�ำรุงแดน และเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์
อยู่ในเกณฑ์ปีปกติ วางแผนจัดสรรน�้ำสอดคล้องกับปริมาณน�้ำต้นทุนที่มีอยู่เพื่อให้การบริหารจัดการน�้ำเป็นไปอย่างยั่งยืน มีปริมาณน�้ำต้นทุน
สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีฤดูกาลผลิต ปี 2562 ได้
1.2) เขตลุ่มน�้ำแม่กลอง คาดว่าปริมาณน�้ำในเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในเกณฑ์ปีน�้ำมาก
วางแผนจัดสรรน�้ำสอดคล้องกับปริมาณน�้ำต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อให้การบริหารจัดการน�้ำเป็นไปอย่างยั่งยืน มีปริมาณน�้ำต้นทุนสามารถสนับสนุน
การเพาะปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2562
1.3) เขตลุม่ น�ำ้ อืน่ ๆ ให้วางแผนจัดสรรน�ำ้ สอดคล้องกับปริมาณน�ำ้ ต้นทุน ยกเว้นพืน้ ทีท่ ใี่ ช้นำ�้ จากเขือ่ นล�ำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
และเขือ่ นมูลบน จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ มีปริมาณน�ำ้ ต้นทุนอยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย ไม่สามารถสนับสนุนน�ำ้ เพือ่ การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ได้
2. ด้านการเกษตร
จากสถานการณ์ข้าวในปัจจุบันที่มีปัญหาการผลิตข้าวเกินปริมาณความต้องการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงก�ำหนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้หลัก “การตลาดน�ำการผลิต” เพื่อบริหารจัดการปริมาณผลผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยต้องควบคุมปริมาณผลผลิตข้าวไม่ให้เกินความต้องการ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพือ่ เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562
2) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�ำนา
3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ส�ำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และด้านการตลาด
3.1) ให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ์น้�ำในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน ความต้องการและราคาผลผลิตพืชฤดูแล้ง
เป็นต้น
		 3.1.1) พื้นที่ส่งน�้ำให้กับพืชฤดูแล้ง ระบุขอบเขตเป็นรายจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล รับผิดชอบโดยกรมชลประทาน
			
- พื้นที่ที่มีน�้ำต้นทุนเพียงพอส�ำหรับส่งน�้ำให้ปลูกพืชฤดูแล้งได้
			
- พื้นที่ที่มีน�้ำต้นทุนน้อยส่งน�้ำให้ปลูกได้เพียงพืชไร่ - พืชผัก
			
- พื้นที่ที่มีน�้ำต้นทุนไม่เพียงพอที่ไม่สามารถส่งน�้ำให้ปลูกพืชฤดูแล้ง
		 3.1.2) ข้อมูลความต้องการผลผลิต ราคา และแหล่งรับซื้อพืชฤดูแล้ง โดยแจ้งให้เกษตรกรทราบข้อมูล ปริมาณ ราคาผลผลิต
ในช่วงที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งแหล่งรับซื้อผลผลิต รับผิดชอบหลักโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3.2) สร้างการรับรู้ เพือ่ ให้พนื้ ทีป่ ลูกพืชฤดูแล้งของเกษตรกรเป็นไปตามแผน รับผิดชอบหลักโดยกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมชลประทาน
		 3.2.1) พื้นที่ปลูกข้าว ควบคุมไม่ให้เกินจ�ำนวนที่ก�ำหนด โดยกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลัก
		 3.2.2) พื้นที่ปลูกพืชไร่ - พืชผัก ส่งเสริมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก
3.3) การแนะน�ำให้เกษตรกรปฏิบัติดูแลรักษาพืชในช่วงฤดูแล้ง รับผิดชอบหลักโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และ
กรมชลประทาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด�ำเนินการ
3.4) ด้านการตลาด เพื่อก�ำกับ ดูแล และช่วยเหลือในการจัดหาช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตพืชฤดูแล้ง ดังนี้
		 3.4.1) ผลผลิตข้าว รับผิดชอบโดยกรมการข้าว
		 3.4.2) ผลผลิตพืชไร่ - พืชผัก รับผิดชอบโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
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4. การจัดสรรน�้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน ปี 2562
4.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรน�้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ
การบริหารจัดการน�้ำจะวางแผนการใช้น�้ำแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน�้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน�้ำต้นทุนในอ่างเก็บน�้ำ เพื่อสนับสนุน
การใช้น�้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยอาศัยน�้ำฝนเป็นหลัก และสนับสนุนน�้ำชลประทานเสริมในช่วงต้นฤดูฝน
และ/หรือช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญในการจัดสรรน�้ำ ดังนี้
1) เพื่อการอุปโภค - บริโภคและการประปา
2) เพื่อการรักษาระบบนิเวศ เช่น การผลักดันน�้ำเค็ม การผลักดันน�้ำเสีย เป็นต้น
3) เพื่อการเกษตรกรรม
4) เพื่อการอุตสาหกรรม
อีกทัง้ ยังมีแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�ำ้ (ฤดูฝน) ปี 2562 เนือ่ งจากในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะเกิดอุทกภัยขึน้ บ่อยครัง้
กรมชลประทานจึงได้กำ� หนดแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�ำ้ (ฤดูฝน) ปี 2562 ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ านและประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการบริหารจัดการอ่างเก็บน�ำ้ การแจ้งข้อมูลสถานการณ์นำ�้ และการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทัง้ ประสานส�ำนักฝนหลวง
และการบินเกษตรจัดท�ำแผนการเพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุนอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่
4.2 แผนการจัดสรรน�้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน
การส่งน�้ำจะเป็นในลักษณะการส่งน�้ำชลประทานเพิ่มเติมให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน ที่มีปริมาณน�้ำฝนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้น�้ำของพืชในช่วงต้นฤดูฝน และ/หรือช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งเป็นไปตามสภาวะปกติของการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขต
ชลประทาน โดยมีพนื้ ทีเ่ ป้าหมายการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2562 รวมทัง้ ประเทศประมาณ 21.520 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี 16.205 ล้านไร่
พืชไร่ 0.293 ล้านไร่ พืชผัก 0.183 ล้านไร่ อ้อย 1.143 ล้านไร่ ไม้ผล 1.249 ล้านไร่ ไม้ยนื ต้น 1.133 ล้านไร่ บ่อปลา 0.653 ล้านไร่ บ่อกุง้ 0.303 ล้านไร่
และพืชอื่นๆ 0.357 ล้านไร่ รวมความต้องการใช้น�้ำภาคการเกษตร 21,815 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีความต้องการใช้น�้ำ
นอกภาคเกษตรอีก 9,193 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย การอุปโภค - บริโภค 2,309 ล้านลูกบาศก์เมตร อุตสาหกรรม 446 ล้านลูกบาศก์เมตร
รักษาระบบนิเวศ 4,646 ล้านลูกบาศก์เมตร และอืน่ ๆ 1,793 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมแผนการใช้นำ�้ ในช่วงฤดูฝนทัง้ สิน้ 25,180 ล้านลูกบาศก์เมตร
ส�ำหรับสภาพน�้ำในลุ่มน�้ำต่างๆ มีดังนี้ คือ
			 ลุ่มน�้ำปิงตอนบน และลุ่มน�้ำสาละวิน
			 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อ่างเก็บน�้ำแม่งัดสมบูรณ์ชลและอ่างเก็บน�้ำแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน�้ำใช้การได้ รวมกันประมาณ
75 ล้านลูกบาศก์เมตร ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน�้ำปิงตอนบน มีพื้นที่รวมกันประมาณ 0.503 ล้านไร่
ประกอบด้วย ข้าวนาปี ประมาณ 0.355 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 0.016 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.128 ล้านไร่ บ่อปลา
ประมาณ 0.005 ล้านไร่ และอืน่ ๆ ประมาณ 0.0001 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้นำ�้ เพือ่ การเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้นำ�้ ต่างๆ เป็นปริมาณน�ำ้
ประมาณ 490 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ลุ่มน�้ำวัง ลุ่มน�้ำกก ลุ่มน�้ำยม และลุ่มน�้ำน่าน
			 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อ่างเก็บน�ำ้ กิว่ ลมและอ่างเก็บน�ำ้ กิว่ คอหมา มีปริมาณน�ำ้ ใช้การได้รวมกันประมาณ 124 ล้านลูกบาศก์เมตร
ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานประมาณ 1.540 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี ประมาณ 1.408 ล้านไร่ พืชไร่ - พืช ผัก
ประมาณ 0.014 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยนื ต้น ประมาณ 0.102 ล้านไร่ บ่อปลา - บ่อกุง้ และอืน่ ๆ ประมาณ 15,300 ไร่ โดยมีความต้องการใช้นำ�้
เพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำต่างๆ เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 2,564 ล้านลูกบาศก์เมตร
		ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
		ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อ่างเก็บน�ำ้ ภูมพิ ล และอ่างเก็บน�ำ้ สิรกิ ติ ิ์ มีปริมาณน�ำ้ ใช้การได้รวมกันประมาณ 4,725 ล้านลูกบาศก์เมตร
อ่างเก็บน�้ำป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 185 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำแควน้อยบ�ำรุงแดน มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ
213 ล้านลูกบาศก์เมตร
		ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายอ่างเก็บน�้ำภูมิพลและอ่างเก็บน�้ำสิริกิติ์
ประมาณ 8.982 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี ประมาณ 7.709 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 0.078 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.459 ล้านไร่
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.291 ล้านไร่ บ่อปลา - บ่อกุ้งและอื่นๆ ประมาณ 0.444 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้นำ�้ เพื่อการเพาะปลูก
และกิจกรรมการใช้น�้ำต่างๆ เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 10,876 ล้านลูกบาศก์เมตร
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(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ลุ่มน�้ำแม่กลอง
		ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อ่างเก็บน�้ำศรีนครินทร์และอ่างเก็บน�้ำวชิราลงกรณ มีปริมาณน�้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 6,134
ล้านลูกบาศก์เมตร ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ แม่กลอง มีพนื้ ทีร่ วมกันประมาณ 2.194 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.876 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 0.193 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.473 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยนื ต้น ประมาณ 0.351 ล้านไร่
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 0.198 ล้านไร่ และอื่นๆ ประมาณ 0.103 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้ำเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำ
ต่างๆ เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 4,820 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลุ่มน�้ำชี
		ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อ่างเก็บน�ำ้ จุฬาภรณ์ มีปริมาณน�ำ้ ใช้การได้ประมาณ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�ำ้ ล�ำปาว มีปริมาณน�ำ้
ใช้การได้ประมาณ 359 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำอุบลรัตน์ มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร
		ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน�้ำชี มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 1.210 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี
ประมาณ 1.137 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 0.0008 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.052 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.003 ล้านไร่
บ่อปลา - บ่อกุง้ และอืน่ ๆ ประมาณ 0.018 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้นำ�้ เพือ่ การเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้นำ�้ ต่างๆ เป็นปริมาณน�ำ้ ประมาณ
2,291 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลุ่มน�้ำมูล
		ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อ่างเก็บน�้ำล�ำตะคอง มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำล�ำพระเพลิง
มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 31 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำมูลบนและอ่างเก็บน�้ำล�ำแชะ มีปริมาณน�้ำใช้การได้รวมกันประมาณ
145 ล้านลูกบาศก์เมตร
		ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน�้ำมูล มีพื้นที่รวมกันประมาณ 1.631 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าว
นาปี ประมาณ 1.584 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 0.015 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.023 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยนื ต้น ประมาณ 0.006 ล้านไร่
บ่อปลา - บ่อกุง้ และอืน่ ๆ ประมาณ 0.004 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้นำ�้ เพือ่ การเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้นำ�้ ต่างๆ เป็นปริมาณน�ำ้ ประมาณ
1,372 ล้านลูกบาศก์เมตร
		ลุ่มน�้ำโขง
		ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อ่างเก็บน�้ำห้วยหลวง มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำน�้ำอูน มีปริมาณ
น�้ำใช้การได้ประมาณ 191 ล้านลูกบาศก์เมตร
		ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน�้ำโขง มีพื้นที่รวมกันประมาณ 0.711 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี
ประมาณ 0.686 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 0.002 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.003 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.012 ล้านไร่
บ่อปลาและอื่นๆ ประมาณ 0.008 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้ำเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำต่างๆ เป็นปริมาณน�้ำประมาณ
443 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลุ่มน�้ำในภาคตะวันออก
ณ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2562 อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ขุ น ด่ า นปราการชล มี ป ริ ม าณน�้ ำ ใช้ ก ารได้ ป ระมาณ 35 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร
อ่างเก็บน�ำ้ คลองสียดั มีปริมาณน�ำ้ ใช้การได้ประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�ำ้ บางพระ มีปริมาณน�ำ้ ใช้การได้ประมาณ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร
อ่างเก็บน�้ำหนองปลาไหล มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 81 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำประแสร์ มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ
114 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำนฤบดินทรจินดา มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 91 ล้านลูกบาศก์เมตร
		ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน�้ำตะวันออก มีพื้นที่รวมกันประมาณ 1.765 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.933 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 0.047 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.005 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยนื ต้น ประมาณ 0.466 ล้านไร่
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 0.283 ล้านไร่ และอื่นๆ ประมาณ 0.031 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้ำเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำ
ต่างๆ เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 1,845 ล้านลูกบาศก์เมตร
		ลุ่มน�้ำในภาคใต้
		ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อ่างเก็บน�้ำแก่งกระจาน มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 269 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำปราณบุรี
มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 207 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำบางลางมีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 722 ล้านลูกบาศก์เมตร
		ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน�้ำภาคใต้มีพื้นที่ รวมกันประมาณ 2.266 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.948 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก ประมาณ 0.076 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.008 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยนื ต้น ประมาณ 1.058 ล้านไร่
บ่อปลา-บ่อกุ้ง ประมาณ 0.028 ล้านไร่ และอื่นๆ ประมาณ 0.148 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้ำเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้ำต่างๆ
เป็นปริมาณน�้ำประมาณ 4,973 ล้านลูกบาศก์เมตร
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		ลุ่มน�้ำอื่นๆ
		ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อ่างเก็บน�้ำกระเสียว มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ำทับเสลา
มีปริมาณน�้ำใช้การได้ประมาณ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร
		ส�ำหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน�้ำอื่นๆ มีพื้นที่รวมกันประมาณ 0.718 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าว
นาปี ประมาณ 0.571 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 0.034 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.072 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.013 ล้านไร่
บ่อปลา - บ่อกุง้ และอืน่ ๆ ประมาณ 0.028 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้นำ�้ เพือ่ การเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้นำ�้ ต่างๆ เป็นปริมาณน�ำ้ ประมาณ
875 ล้านลูกบาศก์เมตร
4.3 การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2562
4.3.1 พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน
		
1) ลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนในเขือ่ นหลัก 4 แห่ง ประกอบด้วย เขือ่ นภูมพิ ล เขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เขือ่ นแควน้อยบ�ำรุงแดน
และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีปริมาณน�้ำใช้การได้ 5,123 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ
			 1.1) ตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป)
				 - พื้นที่ลุ่มต�่ำ ทุ่งบางระก�ำ พื้นที่ 0.382 ล้านไร่ เริ่มส่งน�้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562
				 - พื้นที่ดอน 1.838 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้�ำฝนเป็นหลัก
และเสริมด้วยน�้ำท่าและน�้ำชลประทาน
			 1.2) ตอนล่างของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา)
				 - พื้นที่ลุ่มต�่ำ พื้นที่ 1.15 ล้านไร่ เริ่มส่งน�้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562
				 - พื้นที่ดอน 4.26 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น�้ำฝนเป็นหลัก และ
เสริมด้วยน�้ำท่าและน�้ำชลประทาน
		
2) ลุม่ น�ำ้ แม่กลอง ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนในเขือ่ นหลัก 2 แห่ง ประกอบด้วย เขือ่ นศรีนครินทร์ และเขือ่ นวชิราลงกรณ คาดการณ์วา่
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จะมีปริมาณน�้ำใช้การได้ 5,182 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ
			 - พื้นที่ลุ่มต�่ำ มีพื้นที่ประมาณ 0.08 ล้านไร่ แนะน�ำให้เกษตรกรท�ำการเพาะปลูก เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่
ฤดูฝน ใน 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี
			 - พื้นที่ดอน ประมาณ 0.80 ล้านไร่ ปกติฤดูเพาะปลูกเริ่มเดือนกรกฎาคม คาดว่าปริมาณน�้ำมีเพียงพอ แนะน�ำ
ให้เพาะปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
		
3) ในพื้นที่โครงการชลประทานอื่นๆ การเพาะปลูกพืชฤดูฝน จะด�ำเนินการตามมติคณะกรรมการจัดการชลประทาน
(JMC) ของแต่ละพื้นที่ ดังนี้
			 3.1) ภาคเหนือ แนะน�ำให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 2.21 ล้านไร่ ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล�ำพูน ล�ำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุทัยธานี ได้ตั้งแต่
กลางเดือนกรกฎาคม
			 3.2) ภาคกลาง แนะน�ำให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 0.47 ล้านไร่ ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน
			 3.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 3.41 ล้านไร่ ใน 20 จังหวัด แยกเป็น
					 3.3.1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แนะน�ำให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 1.72 ล้านไร่
ใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวล�ำภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น
และชัยภูมิ ได้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน
					 3.3.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แนะน�ำให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 1.83 ล้านไร่
ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อ�ำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
ได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม
			 3.4) ภาคตะวันออก แนะน�ำให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 0.93 ล้านไร่ ใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
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			 3.5) ภาคใต้ พื้นที่รวม 0.67 ล้านไร่ แยกเป็น
					 3.5.1) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก แนะน�ำให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 0.03 ล้านไร่ ใน 5 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม
					 3.5.2) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก แนะน�ำให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 0.64 ล้านไร่ ใน 6 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม
4.3.2 พื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน
		
พื้นที่ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ฤดูฝนจะแตกต่างจากภาคอื่น เมื่อเข้าช่วงฤดูฝนตกชุก แนะน�ำให้เกษตรกรท�ำการเพาะปลูก
ตามฤดูกาลปกติประมาณเดือนตุลาคม 2562
4.4 การเตรียมการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดการขาดแคลนน�้ำ
- เครื่องสูบน�้ำเคลื่อนที่ กรมชลประทานได้จัดเตรียมเครื่องสูบน�้ำเคลื่อนที่กระจายอยู่ตามส�ำนักงานชลประทานและโครงการ
ชลประทานทั่วประเทศ พร้อมใช้งานประมาณ 1,243 เครื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อพื้นที่การเกษตรขาดแคลนน�้ำหรือฝนทิ้งช่วงโดยให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการใช้เครื่องสูบน�้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือในการเพาะปลูกและการอื่น พ.ศ. 2544
- รถยนต์บรรทุกน�้ำ กรมชลประทานมีรถยนต์บรรทุกน�้ำที่ใช้ปฏิบัติงานกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศประมาณ 174 คัน
แบ่งเป็น ภาคเหนือ 42 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 61 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 28 คัน และภาคใต้ 43 คัน
4.5 มาตรการบริหารจัดการน�้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562
กรมชลประทานพิจารณาด�ำเนินการในการบริหารจัดการน�้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1) จัดสรรน�้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี
2) การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น�้ำฝนเป็นหลัก ใช้น�้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น
3) บริหารจัดการน�้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทาน
4) ด�ำเนินการเก็บกักน�้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน�้ำต�่ำสุด (Lower Rule Curve : LRC) ตามช่วงเวลา
เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศ
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ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
สรุ ปสถานการณ์น้ำ� อุ ทกภัยจากอิทธิพลพายุ โซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)
พายุ “ปาบึก”(PABUK) เป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งโดย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค�ำว่า “ปาบึก” ในภาษาลาวหมายถึง ปลาบึก เป็นชื่อปลาน�้ำจืดขนาดใหญ่อยู่ในแม่น�้ำโขง

การบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่
1.  ช่วงก่อนได้รบั อิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณเทีย่ งคืน หย่อมความกดอากาศต�ำ่
ก�ำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ได้ทวีก�ำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากนั้นวันที่ 1 - 3 มกราคม 2562
ทวีก�ำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 35 นอต เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนและเคลื่อนลงอ่าวไทย ต่อมาวันที่ 4 มกราคม 2562 พายุโซนร้อน “ปาบึก” เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณอ�ำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมือ่ เวลา 12.45 น. และเคลือ่ นเข้าปกคลุมพืน้ ทีบ่ ริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ จากนัน้ วันที่ 5 มกราคม 2562
พายุได้เคลือ่ นสูอ่ ำ� เภอทับปุด จังหวัดพังงา เมือ่ เวลา 07.00 น. และเคลือ่ นลงสูท่ ะเลอันดามัน เมือ่ เวลา 09.00 น. และสุดท้าย วันที่ 6 มกราคม 2562
พายุโซนร้อน “ปาบึก” ได้อ่อนก�ำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เมื่อเวลา 10.00 น. และมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 55 กิโลเมตร จากชายฝั่งทาง
ทิศตะวันตกของอ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยอ่อนก�ำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต�่ำในเวลาต่อมา

■

เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

กรมชลประทาน ได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงที่เกิดหย่อมความกดอากาศต�่ำ
ก�ำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง โดยกรมชลประทานได้ท�ำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งไปยังพื้นที่ในเขตส�ำนักงานชลประทานที่ 14 - 17
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน ดังนี้
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

1.1) โดยให้ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานหรือมอบหมายบุคลากรประจ�ำอยู่ในพื้นที่ หากมีกรณีฝนตกจะได้เข้าไปด�ำเนินการ
แก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งก�ำชับเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์น�้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ
ตามสถานการณ์น�้ำที่เป็นจริงในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งบริหารจัดการน�้ำในอ่างเก็บน�้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด
1.2) ให้เฝ้าระวังติดตามปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน�้ำเกิน Upper Rule Curve และอ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง
ที่มีปริมาณน�้ำเกิน 80% ของความจุอ่าง
1.3) ให้ตดิ ตามประกาศของกรมอุตนุ ยิ มวิทยาอย่างใกล้ชดิ และติดตามภาพรวมสถานการณ์นำ�้ พร้อมทัง้ ร่วมบูรณาการกับผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมัน่ คง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการแจ้งเตือนประชาชนเพือ่ เตรียมรับมือสถานการณ์นำ�้
และส�ำเนาเรื่องมายังกรมชลประทานเพื่อแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมออกเป็นค�ำสั่งกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งเตือน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย
1.4) เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน�้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน�้ำในพื้นที่
เสี่ยง ให้สามารถน�ำไปช่วยเหลือได้ทันที และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ในกรณี
เกิดสถานการณ์น�้ำท่วมให้สรุปรายงานสาเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมถ่ายภาพและด�ำเนินการช่วยเหลือให้ศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ (SWOC)
โดยช่องทาง e-mail : wmsc.1460@gmail.com และ Line : SWOC CENTER, SWOC Executive
ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้ำ ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ โดยมีการคาดการณ์ปริมาณฝนตกในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากพายุ
โซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ในช่วงวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562 ซึ่งผลการคาดการณ์คาดว่าจะมีฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างหนักถึงหนักมาก

เปรียบเทียบปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม 3 วัน (ช่วงวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562)
จากค่าตรวจวัดจริง (กรมอุตุนิยมวิทยา) กับค่าคาดการณ์ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร)
■
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในส่วนภูมภิ าคพืน้ ทีภ่ าคใต้ 16 จังหวัด กรมชลประทานได้ทำ� การพร่องน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
เพือ่ ให้มชี อ่ งว่างในการรองรับปริมาณน�ำ้ ทีไ่ หลเข้าอ่างเก็บน�ำ้ และท�ำการขุดลอกขยายคลอง/การก�ำจัดสิง่ กีดขวางทางน�ำ้ เพือ่ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ
การระบายน�ำ้ ออกจากพืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ พร้อมทัง้ ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมของเครือ่ งสูบน�ำ้ เครือ่ งผลักดันน�ำ้ และเครือ่ งจักรกลสนับสนุน
บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน�้ำท่วมเป็นประจ�ำ ให้สามารถน�ำไปช่วยเหลือได้ทันที เมื่อเกิดปัญหาน�้ำท่วม ซึ่งประกอบด้วย เครื่องสูบน�้ำ 453 เครื่อง
เครื่องผลักดันน�้ำ 300 เครื่อง รถแทรกเตอร์/รถขุด 108 คัน เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 245 หน่วย สะพานเบลีย์ (Bailey Bridge) 5 หน่วย
รวมทั้งสิ้น 1,111 หน่วย
2. ช่วงได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนพายุ “ปาบึก” (PABUK)
จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” ท�ำให้ภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนมากทาง
ฝั่งตะวันออกของภาคในระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562 และพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
❖  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดสถานการณ์น้�ำเอ่อล้นตลิ่งในคลองบางสะพาน อ�ำเภอบางสะพาน ส่งผลให้ปริมาณน�้ำไหลเข้าท่วม
บริเวณโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน การให้ความช่วยเหลือ เครือ่ งสูบน�ำ้ จ�ำนวน 3 เครือ่ ง เครือ่ งผลักดันน�ำ้ 2 เครือ่ ง และรถแบคโฮ จ�ำนวน 11 คัน
สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

เก็บเศษกิ่งไม้ คลองบางสะพานหน้าโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน เวลา 08.00 น. 6 ม.ค. 62

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน มีน�้ำท่วม
0.20 เมตร

❖  จังหวัดชุมพร เกิดสถานการณ์นำ�้ เอ่อล้นตลิง่ ในคลองชุมพรบริเวณบ้านท่าไม้ลายและบ้านวังไผ่อำ� เภอเมือง ของวันที่ 5 มกราคม 2562

ส่งผลให้ปริมาณน�ำ้ ไหลเข้าท่วมสีแ่ ยกปฐมพร ถนนเพชรเกษมบริเวณอ�ำเภอเมือง และถนนสาย 41 จังหวัดชุมพร กิโลเมตร 1 - 3 ใกล้สแี่ ยกปฐมพร
การให้ความช่วยเหลือ เครื่องสูบน�้ำ จ�ำนวน 14 เครื่อง เครื่องผลักดันน�้ำ 22 เครื่อง และรถแบคโฮ จ�ำนวน 5 คัน เพื่อขุดลอกและก�ำจัดสิ่งกีดขวาง
ทางน�้ำ สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 7 มกราคม 2562
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
❖  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกิดลักษณะน�้ำท่วมในพื้นที่และผิวการจราจร พื้นที่บริเวณ ต�ำบลชลคราม อ�ำเภอดอนสัก สูงประมาณ
10 - 20 เซนติเมตร และสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 6 มกราคม 2562

❖  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกิดน�้ำท่วม รวม 4 อ�ำเภอ ประกอบด้วยเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ�ำเภอปากพนัง อ�ำเภอทุ่งสง
และอ�ำเภอหัวไทร การให้ความช่วยเหลือ เครื่องสูบน�้ำ จ�ำนวน 53 เครื่อง เครื่องผลักดันน�้ำ 50 เครื่อง และรถแบคโฮ จ�ำนวน 6 คัน ซึ่ง
สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 17 มกราคม 2562 ส�ำหรับในพื้นที่เขตอ�ำเภอปากพนัง บริเวณสวนส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งเป็นพื้นที่ไม้ผล
เศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ต�ำบลคลองน้อย อ�ำเภอปากพนัง มีน�้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 1,600 ไร่ จากพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยามทั้งหมด 2,800 ไร่
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้สั่งการให้กรมชลประทาน เร่งระบายน�้ำออกจากสวนส้มโอ
อย่างเร่งด่วนภายใน 3 วัน ซึง่ กรมชลประทานได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งสูบน�ำ้ 18 เครือ่ ง เครือ่ งผลักดันน�ำ้ 10 เครือ่ ง และรถแบคโฮ 6 คัน เข้าช่วยเหลือพืน้ ที่
ท�ำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
❖  จังหวัดตรัง

มีปริมาณน�้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลบ่าลงสู่แม่น�้ำตรัง จึงส่งผลให้มีน�้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต�่ำ ได้แก่
บ้านช้างหาร บ้านวังหิน บ้านพรุจุด อ�ำเภอห้วยยอด และอ�ำเภอรัษฎา แต่ไม่ส่งผลกระทบกับตัวอ�ำเภอเมืองตรัง สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

3. ช่วงซ่อมแซมและฟื้นฟูหลังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)
ส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 14 - 17 และโครงการชลประทานจั ง หวั ด ได้ ท� ำ การส� ำ รวจความเสี ย หายอาคารชลประทาน
ท�ำนบดินคันคลอง คันกั้นน�้ำ ที่ท�ำการบ้านพักและอาคารประกอบ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุปาบึก พร้อมทั้งจัดท�ำ
แผนงานปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มศักยภาพของการระบายน�้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้
จากโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ในปีงบประมาณ 2562 อีกด้วย
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอุทกภัย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการงานการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ (ผลผลิตที่ 4)
เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อนและพัฒนาแก้มลิง ตลอดจน
การพัฒนาระบบระบายน�้ำ
ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้ำมีงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ�ำนวน 6,325.6740 ล้านบาท มีกิจกรรมที่ด�ำเนินการ คือ การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 7,413.7962 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 5,054.1173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.17
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จ�ำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจากน�้ำ	
เชิงคุณภาพ : จ�ำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์
เชิงเวลา : ระยะเวลาการด�ำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

หน่วยนับ
รายการ
ล้านไร่
ร้อยละ
ร้อยละ

ปี 2562
แผน
168
0.37
100
100

ผล
117
0.29
69.64
68.17

กิจกรรมหลักที่ด�ำเนินการคือ
งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้ำ จ�ำนวน 168 รายการ แบ่งเป็นงานปีเดียว จ�ำนวน 136 รายการ งานผูกพันเดิม จ�ำนวน 29 รายการ
และงานผูกพันใหม่จ�ำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง จ�ำนวน 51 รายการ และด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 117 รายการ
สรุปปัญหาและอุปสรรค
1. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากน�ำเครื่องจักร - เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนงาน
2. สภาพพื้นที่และการท�ำประโยชน์เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้ต้องแก้ไขแบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่เปลี่ยนแปลง
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่าย และการมีสว่ นร่วม (Networking and Participation) ของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation)
กลยุทธ์

โครงการส�ำคัญ

ผลการด�ำเนินงาน

4.1 การบูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคราชการ
(ส่วนราชการ จังหวัด กลุ่มจังหวัด
ท้องถิ่น)

โครงการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด

โครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน�ำ้ บ�ำรุง
และรักษา จ�ำนวนทัง้ สิน้ 45 โครงการ ได้จดั ท�ำแผนและ
งบประมาณสนับสนุนโครงการในแผนพัฒนาจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด จ�ำนวน 216 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่รับ
ประโยชน์ / พื้นที่ชลประทาน 833,390 ไร่ วงเงินทั้ง
สิ้น 3,382,567,133.18 บาท

4.1 การบูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคราชการ
(ส่วนราชการ จังหวัด กลุ่มจังหวัด
ท้องถิ่น)

โครงการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับ
ส่วนราชการ

โครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัด / กลุม่ จังหวัดและท้องถิน่ จ�ำนวน 56 โครงการ
โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 300 โครงการ
คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 2,101,477,706.77 บาท
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ รั บ ประโยชน์ / พื้ น ที่ ช ลประทาน
488,414 ไร่

4.2 การสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือในการท�ำงานกับ
ภาคประชาชน และ NGO

4.2.1 การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทาน
(กลุ่มพื้นฐาน) ใหม่

จัดตั้งกลุ่มพื้นฐานใหม่ จ�ำนวน 561 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 70.80 จ�ำนวนพื้นที่ชลประทาน 207,336 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 41.53

4.2.2 ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

ด�ำเนินการ จ�ำนวน 230 รุ่น จากแผน 320 รุ่น คิดเป็น
ร้อยละ 71.88

4.2.3 ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน		 ด�ำเนินการ จ�ำนวน 338 รุ่น จากแผน 428 รุ่น คิดเป็น
ร้อยละ 78.97
ในรั้วโรงเรียน
ด� ำ เนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมแล้ ว เสร็ จ จ� ำ นวน 4 ครั้ ง
4.2.4 โครงการเตรียมความพร้อม
ยุวชลกรภายใต้โครงการศึกษา		 (จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.นครศรีธรรมราช และ
จ.นนทบุรี) รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด 98 คน คิดเป็น
ต่อของบุตรเกษตรกร
ร้ อ ยละ 61.25 ซึ่ ง เป็ น การแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ
ที่วิทยาลัยการชลประทาน ให้กับบุตรเกษตรกร
4.2.5 โครงการอาสาสมัครชลประทาน		 ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการอบรมให้
แก่อาสาสมัครชลประทานใหม่ จ�ำนวน 122 คน และ
ใหม่
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 92 คน รวมทั้งสิ้น 214 คน
คิดเป็นร้อยละ 101.42
4.2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน (คสป.) รวมทัง้ สิน้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (คสป.) อ่างเก็บน�ำ้ ดอยงู 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึง่ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
และโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา
สามชุก
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กลยุทธ์

โครงการส�ำคัญ

ผลการด�ำเนินงาน
- คสป. โครงการส่ ง น�้ ำ และบ� ำ รุ ง รั ก ษาสามชุ ก
ด� ำ เนิ น การอบรมเจ้ า หน้ า ที่ ข องโครงการ ได้ แ ก่
พนั ก งานส่ ง น�้ ำ ท� ำ หน้ า ที่ วิ ท ยากรกระบวนการ
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�ำนวน 20 คน เมื่อวันที่
11-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และด� ำ เนิ น การฝึ ก อบรม
เชิงปฏิบัติการในการฝึกเปิดเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 และคาดว่าด�ำเนิน
การครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 3 เมษายน 2562
- คสป.อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ดอยงู ด� ำ เนิ น การหลั ก สู ต รการ
ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ประสบความส�ำเร็จ รวมเจ้า
หน้าที่ จ�ำนวน 40 คน จัดสัมมนาหลักสูตรการถอด
บทเรียนเพือ่ พัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน รวมเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน
40 คน และการเปิดเวทีสาธารณะ ผู้เข้าอบรม
วิทยากร 40 คน เกษตรกรร่วมเวที 90 คน

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน และกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน
ที่พัฒนาแล้ว

4.2.7 การเตรียมมวลชนเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในพื้นที่จัด
ระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรม
และพื้นที่จัดรูปที่ดิน

จัดการประชุมชีแ้ จง จัดการอบรม สัมมนา และจัดการ
ทัศนศึกษา รวมทั้งสิ้น 414 ครั้ง จากแผน 423 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 97.87

4.2.8 การจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น�้ำ
ชลประทานใหม่ของโครงการ
ชลประทานอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ (กรณีที่ด�ำเนินการ
ในปีที่ก่อสร้าง และกรณีที่ด�ำเนิน
การในโครงการที่ก่อสร้างไว้แล้ว)

จัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น�้ำชลประทานใหม่ จ�ำนวน
58 กลุ่ม จากแผน 93 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 62.37
จ�ำนวนพืน้ ทีช่ ลประทาน 39,115 ไร่ จากแผน 82,800 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 47.24

4.3.1 การยกระดับจากกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
(พื้นฐาน) เป็นกลุ่มบริหาร
การใช้น�้ำชลประทาน

ยกระดับเป็นกลุม่ บริหารการใช้นำ�้ ชลประทาน จ�ำนวน
94 กลุ่ม จากแผน 110 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 85.45
จ� ำ นวนพื้ น ที่ ช ลประทาน 210,034 ไร่ จากแผน
421,739 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.80

4.3.2 การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน (JMC)

จัดตั้ง JMC จ�ำนวน 33 คณะ จากแผน 30 คณะ
คิดเป็นร้อยละ 110

4.3.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทาน

เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทาน
จ�ำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.01

4.3.4 การคัดเลือกสถาบันเกษตรกร
ผู้ใช้น�้ำชลประทานดีเด่น

ด�ำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100

4.3.5 โครงการค้นหาศักยภาพ
Smart Farmer ต้นแบบ

ยกเลิกด�ำเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เนื่องจากไม่สามารถด�ำเนินการได้ เพราะการศึกษา
ดูงานด้านบริหารจัดการน�้ำ ณ ต่างประเทศ ต้องใช้งบ
ประมาณ รายจ่ายอืน่ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว ซึ่งไม่ได้ตั้งแผนงบประมาณไว้
Royal Irrigation Department • Annual Report 2019

53

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
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ประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทานได้ด�ำเนินนโยบาย แนวทาง โครงการต่างๆ เพื่อเป้าหมายส�ำคัญคือ การขับเคลื่อนสู่
องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) ภายใต้กรอบแนวคิดและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology) ประกอบด้วย
1) โครงการจัดท�ำแบบจ�ำลองกายภาพเพือ่ ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของแม่นำ�้ เจ้าพระยา บริเวณจุดบรรจบปลายคลองระบายน�ำ้ หลาก
บางบาล - บางไทรและปากแม่นำ�้ น้อย เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการไหลของแม่นำ�้ เจ้าพระยาบริเวณจุดบรรจบคลองระบายน�ำ้ หลากบางบาล - บางไทร
และปากแม่น�้ำน้อย ศึกษาผลกระทบต่อการเดินเรือที่เกิดจากการระบายน�้ำหลาก และก�ำหนดมาตรการแก้ไข เพื่อให้ได้วิธีการ Operate
และแนวทางในการเปิด - ปิดประตูระบายน�้ำหลากปลายคลองบางบาล - บางไทร รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งของ
แม่น�้ำเจ้าพระยาที่อาจเกิดขึ้น
2) การพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดความชื้นในดิน ส�ำหรับการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่ชลประทาน (Soil Moisture Sensor 4.0 : SMS
4.0) เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดความชื้นในดิน (SMS 4.0) และพัฒนารูปแบบการจัดการน�้ำด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้น�้ำ
ชลประทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกษตรกรมีเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจให้น�้ำแก่พืชท�ำให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตและใช้น�้ำอย่างประหยัด
สามารถน�ำไปบูรณาการด้านน�้ำแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น
3) โปรแกรมค�ำนวณค่าความต้องการน�้ำชลประทานของข้าว (WAPF3.0) เพื่อพัฒนาต่อยอดโปรแกรมค�ำนวณค่าความต้องการน�้ำ
ชลประทานของข้าว (WAPF) ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ สามารถวางแผนการใช้นำ�้ ชลประทานได้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการใช้นำ�้ ทัง้ พืน้ ทีช่ ลประทาน
ที่รับน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำ และพื้นที่ชลประทานที่ไม่ได้รับน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ WAPF ใช้ส�ำหรับวางแผนการใช้น�้ำชลประทาน
ได้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการใช้น�้ำ ทั้งพื้นที่ชลประทานที่รับน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำ และไม่ได้รับน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำ
4) สถานีทุ่นลอยวัดคุณภาพน�้ำแบบเรียลไทม์ ใช้ตรวจวัดคุณภาพน�้ำ ประกอบด้วยค่า Ec pH DO Temp และส่งสัญญาณเข้าโทรศัพท์
มือถือ แบบเรียลไทม์ สามารถตรวจวัดคุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำชลประทาน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทดสอบคุณภาพ
น�้ำ และสามารถใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน รวมทั้งแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้ำได้อย่างทันสถานการณ์
5) การผลิตสารก�ำจัดผักตบชวา สวพ.62-RID No.1 เพื่อก�ำจัดผักตบชวาในพื้นที่ชลประทาน ได้น�ำไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพ
การก�ำจัดผักตบชวา ในบริเวณคลองหนองนาก โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาไห้ จังหวัดสระบุรี ส�ำนักงานชลประทานที่ 10
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการก�ำจัดผักตบชวาได้เป็นอย่างดี และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
6) เครื่องวัดน�้ำฝนส�ำหรับติดตั้งในพื้นที่ห่างไกล RG-BRD1 สามารถใช้ในพื้นที่ต้นน�้ำ พื้นที่รับน�้ำของอ่างเก็บน�้ำ พื้นที่ชลประทาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน WMO การตรวจวัดข้อมูลน�้ำฝนมีความถี่การตรวจวัดอัตโนมัติทุก 15 นาที เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลในเวลาใด
ก็ได้ เพิ่มความสะดวกในการเก็บข้อมูล และความถี่ของชุดข้อมูลที่ละเอียดขึ้น จะได้ฐานข้อมูลที่ดี รวมทั้งลดบุคลากรในการตรวจวัดข้อมูลฝน
7) เครื่องวัดความเร็วกระแสน�้ำแบบดิจิทัล ส�ำหรับคลองส่งน�้ำขนาดเล็ก เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาร่วมกับแอปพลิเคชันเพื่อหาค่าอัตรา
การไหลและค่าความเร็วเฉลี่ยของหน้าตัดล�ำน�้ำได้ในทันที พร้อมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้ อ�ำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดจากการค�ำนวณของเจ้าหน้าที่ ท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้น�ำอุปกรณ์ไปใช้งานในการหา
ความเร็วกระแสน�้ำในระบบคลองส่งน�้ำภายในสถานีทดลองการใช้น�้ำที่ 5 (แม่กลองใหญ่) และใช้สอบเทียบอัตราการไหลของแบบจ�ำลอง
ทางกายภาพโครงการคลองระบายน�้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการผักตบชวาด้วยทุน่ ยางพารา และสารก�ำจัดผักตบชวา (สวพ. 62-RID No.1) เพือ่ ก�ำจัดผักตบชวา
ในคลองส่งน�้ำชลประทาน (และคลองระบายน�้ำ) โดยการวางแนวทุ่นที่ผลิตจากแผ่นยางรมควัน มากั้นดักผักตบชวา และก�ำจัดด้วยสารก�ำจัด
ผักตบชวา ท�ำให้การส่งน�้ำไม่มีอุปสรรคกีดขวาง สามารถส่งน�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. การพัฒนาระบบและวิธีการท�ำงาน (System and Work Process on Digital Platform) ประกอบด้วย
1) โครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทานโดยวิธกี าร Walk Thru ซึง่ เป็นกระบวนการปฏิบตั เิ พือ่ การบ�ำรุงรักษา โดยตรวจสภาพ
อาคารชลประทาน ทุกแห่งในคลองแต่ล ะสาย ทัง้ คลองสายใหญ่ค ลองซอยและคลองแยกซอย เพือ่ น�ำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณา วางแผนบ�ำรุง
รักษาโดยก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญก่อนหลังการด�ำเนินงาน เนื่องจากการส่งน�้ำไปยังแปลงเพาะปลูก ต้องผ่านระบบส่งน�้ำที่เป็นคลองส่งน�้ำและ
อาคารส่งน�ำ้ และอาคารชลประทานต่างๆ ทีค่ วบคุมและล�ำเลียงน�ำ้ เช่น ประตูระบายน�ำ้ ท่อลอด ท่อส่งน�ำ้ เป็นต้น สิง่ เหล่านีห้ ากเกิดการช�ำรุดเสียหาย
หรืออยูในสภาพใช้การไมดีพอย่อมจะเกิดปัญหาในการส่งน�้ำ ดังนั้นการตรวจสภาพอาคารชลประทาน จะท�ำให้ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับอาคารต่างๆ ก่อนน�ำไปวางแผนและด�ำเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ดีต่อไปได้
2) การเชื่อมโยงข้อมูลจากเขื่อนเข้าสู่แม่ข่ายส�ำนักงาน และเข้าสู่ส่วนกลางด้วยระบบ MIS (Management Information System)
และในอนาคตจะน�ำไปสู่การพัฒนาระบบประมวลผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในปี พ.ศ. 2563
3) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการน�ำ้ เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งก�ำหนดให้ส�ำนักงานชลประทาน 17 แห่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ ระดับส�ำนักงานชลประทาน เพื่อน�ำข้อมูลมาเชื่อมโยง
และจัดท�ำเป็นข้อมูลกลาง สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์น�้ำของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง แม่นย�ำ รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์
และเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมชลประทาน (ส่วนกลาง) ส�ำนักงานชลประทานที่ 1
ถึง 17 และหน่วยงานอื่นๆ เข้าด้วยกัน ด้วยระบบ Video Wall Management และ Video Conference เพื่อน�ำเสนอข้อมูลด้านน�้ำให้แก่
ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการน�้ำ ปัจจุบัน มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ ในส�ำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 (SWOC 1 - 17) และ
SWOC โครงการชลประทานจังหวัด (SWOC โครงการ) ทั้ง 76 โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเชื่อมต่อการสื่อสาร การส่งข้อมูล
การประชุมทางไกลร่วมระหว่าง SWOC ทั้ง 3 ระดับ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การพัฒนาระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ Online เพือ่ ให้พนักงานราชการสามารถทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ ของตนในระบบ แทนการได้รับใบรับรองการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการจากฝ่ายบริหารทั่วไปของทุกส�ำนัก/กอง
5) การพัฒนาระบบบริหารเงินงบประมาณ BIS (Budget Information System) การจัดท�ำทะเบียนคุมการขอเบิกเงินคงคลัง
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้เริ่มปฏิบัติงานจริงและเต็มรูปแบบเฉพาะในพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
6) การจัดท�ำโปรแกรม Fad Data Entry เพื่อจัดท�ำข้อมูลการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
3. การพัฒนาบุ คลากร (People) ประกอบด้วย
3.1 การพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ�ำนวนทั้งหมด 285 หลักสูตร ด�ำเนินการจัดอบรมครบตามแผน
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�ำนวน 17,451 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน มีจ�ำนวนทั้งหมด 92 หลักสูตร มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจ�ำนวน 8,678 คน
รายละเอียดดังตาราง

ตารางแสดงโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน
ล�ำดับ
1
2

รายการ
ส�ำนัก/กองด�ำเนินการ
อบรมกับหน่วยงานภายนอก
รวม

หลักสูตร
76
16
92

ผู้ผ่านการอบรม (คน)

งบประมาณ (ล้านบาท)

8,517
161
8,678

22.653
10.725
33.378
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2) โครงการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน โดยจัดอบรมจ�ำนวนทั้งหมด 7 หลักสูตร และอบรม
กับหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน 186 หลักสูตร มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจ�ำนวน 8,773 คน รายละเอียดดังตาราง

ตารางแสดงโครงการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน
ล�ำดับ
1
2
		

รายการ
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคลด�ำเนินการ
อบรมกับหน่วยงานภายนอก
รวม

หลักสูตร
7
186
193

ผู้ผ่านการอบรม (คน)
7,375
1,398
8,773

งบประมาณ (ล้านบาท)
3.928
1.704
5.632

3.2 แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 13 หลักสูตร ด�ำเนินกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรเสร็จสิ้นแล้ว จ�ำนวน 13 หลักสูตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,812,594 บาท มีผู้ผ่านการพัฒนา 1,558 คน ในเรื่องความรู้เบื้องต้น
ของการจัดการความรู้ การจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน การเผยแพร่และใช้งานคูม่ อื ปฏิบตั งิ านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการความรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ/การด�ำเนินการในแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การจัดท�ำคู่มือมาตรฐานกลาง การจัดการความรู้ในยุค RID
No.1 (ขุมทรัพย์ความรู)้ การทบทวน สรุปบทเรียน ผลการด�ำเนินงานด้านการจัดการความรูเ้ พือ่ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารจัดการความรูป้ งี บประมาณ
พ.ศ. 2563
3.3 แผนการถ่ายทอดองค์ความรูของผู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส�ำนัก/กองต่างๆ มีจ�ำนวน
หลักสูตรที่ถ่ายทอดทั้งหมด 433 หลักสูตร มีจ�ำนวนผู้ถ่ายทอดทั้งสิ้น 879 คน และมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมฟังการถ่ายทอด จ�ำนวน 8,590 คน
3.4 การจัดท�ำหัวข้อการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ของส�ำนัก/กอง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก�ำหนดจัด unit school จ�ำนวน 458 หัวข้อ ซึง่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน 303 หัวข้อ มีผผู้ า่ นการเรียนการสอน
ภายในหน่วยงานจ�ำนวน 7,020 คน
4. การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ (Innovation and Knowledge)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทานได้น�ำนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด�ำเนินงานชลประทาน
ทั้งภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำ การบริหารจัดการน�้ำ ซึ่งได้แก่
เทคโนโลยีด้านการส�ำรวจ
1) หมุ ด หลั ก ฐาน QR Code สามารถสแกนหน้ า เพลตหมุ ด หลั ก ฐานและค้ น หาหมุ ด หลั ก ฐานที่ พ บผ่ า นระบบ QR Code
ได้ตามวัตถุประสงค์
2) แอปพลิเคชันส�ำหรับค้นหาหมุดหลักฐาน สามารถดาวน์โหลด Application ส�ำหรับค้นหาหมุดหลักฐานได้ทั้งในระบบ Android
และ IOS
3) ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการที่ใช้กับอากาศยานไร้คนขับ โดยจัดท�ำ Software โปรแกรมควบคุมการบินถ่ายภาพทางอากาศ
4) โปรแกรม Smart Survey ที่มีฟังก์ชันพื้นฐานจ�ำเป็นส�ำหรับการพล็อตแผนที่
5) โครงการพัฒนาอากาศยานไร้นกั บิน ส�ำหรับผลิตแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศเพือ่ การชลประทาน สามารถบินส�ำรวจพืน้ ทีไ่ ด้ตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดผลการประมวลผลภาพถ่ายมีความถูกต้องเชิงต�ำแหน่ง x, y
6) กระบวนการส�ำรวจกันเขตชลประทานด้วย GNSS-RTK ดังนี้ ระยะที่ 1 เมษายน - กันยายน 2562 ส�ำรวจวางหมุดหลักฐาน
ด้วยเครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม GNSS-RTK เป็นหมุดหลักฐานคู่ ทุก 2 กิโลเมตร จ�ำนวน 89 โครงการ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส�ำรวจเส้นโครงงานและส�ำรวจปักหลักเขต-ซ่อมเขตด้วยเครื่องหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม GNSS-RTK โครงการน�ำร่อง ภาคละ 1 โครงการ
รวมจ�ำนวน 4 โครงการ ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ปรับปรุงกระบวนการส�ำรวจกันเขตชลประทานด้วย GNSS-RTK
และน�ำไปใช้เต็มรูปแบบ
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7) ฐานข้อมูล (Big data) ศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ ประกอบด้วย
7.1) ฐานข้อมูล และการน�ำเข้า เชือ่ มโยง เพือ่ จัดท�ำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านอุตุ – อุทกวิทยา ของกรมชลประทาน
ส�ำหรับติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยอันเกิดจากน�้ำ
- ระบบน�ำเข้าข้อมูล และการติดตามสถานการณ์น�้ำ
		 - การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส�ำนัก และหน่วยงานต่างๆ
- ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล เพือ่ รองรับการเชือ่ มต่อกันระหว่าง BIG DATA หลักของกรมชลประทาน และการบริหารจัดการ
น�้ำเข้าด้วยกัน
7.2) ระบบรายงาน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและจัดท�ำโปรแกรม/แอปพลิเคชันที่สนับสนุนในการบันทึก และ
เรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บใน Big data และสามารถน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ที่สนับสนุนในการแสดงผล
- ระบบรายงานสถานการณ์น�้ำอัตโนมัติ
- Visualization and BI Dashboard (Realtime Monitor)
- Application เพื่อการติดตามสถานการณ์น�้ำ และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
7.3) การวิ เ คราะห์ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การพยากรณ์ น�้ ำ และบริ ห ารจั ด การน�้ ำ
เพื่อการชลประทาน โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI)
- ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) ในการบริหารจัดการน�้ำจากเขื่อนหลัก 35 เขื่อน
- คาดการณ์ พยากรณ์ และระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) สถานีวัดน�้ำท่า 6 สถานี ได้แก่ P.17 N.67
C.2 Ct.19 S.26 และ C.29A
- จัดท�ำแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ พร้อมใช้ วิธี Machine learning วิเคราะห์ผลพยากรณ์จากแบบจ�ำลอง
8) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (Big data) ประกอบด้วย
8.1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานเครื่องสูบน�้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในด้านต่างๆ ด้วย QR Code
8.2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง กรมชลประทานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้รายงานข้อมูลครั้งเดียว
สามารถน�ำข้อมูลมาใช้งานร่วมกัน
8.3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเพื่อการรายงาน MTEF Cen Project (ระยะ 1)
8.4) พัฒนาระบบผังน�้ำ ออนไลน์ ผังเจ้าพระยา บน – ล่าง
8.5) พัฒนาระบบฐานข้อมูล อ่างเก็บน�้ำ ขนาดใหญ่ – ขนาดกลางทั้งประเทศ ให้สามารถแสดงบนแผนที่ออนไลน์
8.6) จัดท�ำรถ FAST01 เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน ด้านวิทยุสื่อสาร สัญญาณ internet WIFI เคลื่อนที่
8.7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ด้านน�้ำและการชลประทาน Big Data Phase I/2
8.8) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมกัน
8.9) จัดท�ำมาตรฐานกลาง ส�ำหรับข้อมูล GIS กรมชลประทาน
8.10) สร้าง Dash Board กลาง ด้านน�้ำและการชลประทาน
8.11) เชื่อมโยงข้อมูล กับระบบคาดการณ์เพื่อการตัดสินใจ (Nark 4.0)
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การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมู ลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทาน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐในการสร้าง
บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรมความเสมอภาคระหว่างบุคคลและ
หลักการได้รบั การปฏิบตั ิ ตลอดจนหลักการคุม้ ครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การส่งเสริม และพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในสาระส�ำคัญ
และแนวทางปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยสร้างความรูค้ วามเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และร่วมกันขับเคลื่อนกฎหมายดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมัน่ การปฏิบตั ริ าชการ
ตามหลั ก นิ ติ ธ รรมและสร้ า งบรรทั ด ฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการตามระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ ดี ข องข้ า ราชการกรมชลประทาน
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องมีความเข้าใจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้จดั โครงการฝึกอบรมเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่บุคลากรกรมชลประทานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้น โดยมี
วิทยากรจากส�ำนักกฎหมายและที่ดินให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมชลประทาน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยวิทยากรจากส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานของตนได้

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
              	ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
■
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คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน โดยส�ำนักเลขานุการกรมได้มีการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพือ่ ให้บคุ ลากรกรมชลประทานทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคและบุคคลที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ สร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
3. หลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
4. ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทัง้ นี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวได้ที่ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทานที่ http://infocenter.rid.go.th
กดเลือกแถบเมนู ข่าวประชาสัมพันธ์
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ผลการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระบุว่า “ในกรณีที่มี
กฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้”
คู่มือสําหรับประชาชน ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์
จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนด้วย
ประกอบกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค�ำสั่ง ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2561 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายบางฉบับเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ และในข้อ 17 ของค�ำสั่งดังกล่าวได้ก�ำหนดมาตรการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปรวมไว้ด้วยว่า “ในกรณีที่กฎหมาย
กฎ หรือระเบียบใดก�ำหนดให้ผขู้ อรับอนุมตั ิ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผูย้ นื่ ขอจดทะเบียนหรือผูจ้ ดแจ้ง หรือผูแ้ จ้ง ต้องใช้เอกสารทีท่ างราชการ
ออกให้แก่ผู้นั้นเพื่อประกอบการพิจารณาหรือด�ำเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น
ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการให้หน่วยงานทีอ่ อกเอกสารราชการเช่นว่านัน้ ส่งข้อมูลหรือส�ำเนาเอกสารดังกล่าวมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาหรือด�ำเนินการ
ในกรณีที่ผู้มีอ�ำนาจดังกล่าวประสงค์จะได้ส�ำเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง
หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอ�ำนาจนั้นจัดท�ำส�ำเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�ำส�ำเนาดังกล่าว
จากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต
ทั้งนี้ การด�ำเนินงานของกรมชลประทาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559 – 2560
1. มีการจัดท�ำคู่มือประชาชน ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน จ�ำนวน 41 คู่มือ
ประกอบไปด้วย
1.1 คู่มือประชาชนด้านการขอใช้พื้นที่ในลักษณะต่างๆ จ�ำนวน 33 คู่มือ
1.2 คู่มือประชาชนด้านการจัดรูปที่ดิน จ�ำนวน 8 คู่มือ
2. น�ำข้อมูลสรุปลงใน Website ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ www.info.go.th
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2562
1. ปรับปรุงคู่มือจ�ำนวน 9 เล่ม
2. จัดท�ำเอกสารแบบค�ำร้อง และคู่มือ 2 ภาษาให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทานด�ำเนินการปรับปรุงคูม่ อื บริการประชาชนตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกฯ
ก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั ตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ (มาตรา 44) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยประเมินความส�ำเร็จในการลดระยะเวลาการให้บริการในคูม่ อื บริการประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2
ของส่วนราชการ สามารถลดระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือส�ำหรับประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จ�ำนวน 2 คู่มือ ประกอบด้วย
ล�ำดับ

60

ชื่อคู่มือส�ำหรับประชาชน

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาการด�ำเนินการ
ผ่านขั้นตอนการลดระยะเวลา

1

การขออนุญาตใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในความดูแลของส�ำนักงานจัดรูปที่ดิน เพื่อเดินท่อประปา

85 วันท�ำการ

47 วันท�ำการ

2

การขออนุญาตใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในความดูแลของส�ำนักงานจัดรูปที่ดิน เพื่อปัก เสาไฟฟ้า
และเดินสายไฟฟ้าพาดผ่าน

85 วันท�ำการ

47 วันท�ำการ

รายงานประจ�ำปี 2562 • กรมชลประทาน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ส�ำหรับการด�ำเนินการตามแผนปรับปรุงคูม่ อื จ�ำนวน 9 เล่ม หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการเกีย่ วกับการพิจารณากระบวนงาน
ทางดิจทิ ลั และการใช้เอกสารแนบทีเ่ หมาะสมเท่าทีจ่ ำ� เป็น ทัง้ นี้ เนือ่ งจากหลักส�ำคัญตามพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ การลดขัน้ ตอนและลดเอกสาร
ที่ไม่จ�ำเป็นให้เหลือน้อยเพื่อความสะดวกในการเข้ามาขอรับบริการของประชาชน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

รายงานการเงิน
ของกรมชลประทาน
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รายงานประจ�ำปี 2562 • กรมชลประทาน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ส่วนที่

3

รายงานการเงินของกรมชลประทาน
รายงานการเงิน
◆ ต้ น ทุ น ผลผลิ ต และต้ น ทุ น กิ จ กรรม
◆ สถิ ติ ภ าคการเงิ น
◆
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์

คิดเป็นร้อยละ
		

สินทรัพย์หมุนเวียน			
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,138,715,217.64

0.31

		 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

4,872,340,916.13

1.33

		 วัสดุคงเหลือ

95,423,110.57

0.03

		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

12,149,553.71

0.00

6,118,628,798.05

1.67

		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
		 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

821,889,078.62

0.22

		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

148,925,929,397.25

40.54

		 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

211,480,286,812.19

57.57

12,331,584.14

0.00

		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

361,240,436,872.20

98.33

รวมสินทรัพย์

367,359,065,670.25

100

		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)
คิดเป็นร้อยละ
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน			
		 เจ้าหนี้การค้า

1,380,063,166.23

0.37

		 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

1,240,963,488.26

0.34

7,710.00

0.00

		 เงินรับฝากระยะสั้น

2,091,118,940.79

0.57

		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

263,407.35

0.00

4,712,416,712.63

1.28

		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

		 รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน			
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

31,989,310.47

0.01

		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

8,760,000.00

0.00

		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

2,586,926.66

0.00

		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

43,336,237.13

0.01

4,755,752,949.76

1.29

		 รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพย์สุทธิ			
		 ทุน

76,356,181,337.91

20.79

		 รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

286,247,131,382.58

77.92

		 รวมสินทรัพย์สุทธิ

362,603,312,720.49

98.71

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

367,359,065,670.25

100
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

คิดเป็นร้อยละ

รายได้จากการด�ำเนินงาน			
รายได้จากรัฐบาล			
		 รายได้จากงบประมาณ
72,947,573,748.00
98.10
		 รวมรายได้จากรัฐบาล
72,947,573,748.00
98.10
รายได้จากแหล่งอื่น			
		 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
403,115,824.88
0.54
		 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
1,009,878,827.10
1.35
		 รายได้อื่น
1,896,415.40
0.01
		 รวมรายได้จากแหล่งอื่น
1,414,891,067.38
1.90
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
74,362,464,815.38
100
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน			
		 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
7,395,938,207.12
9.95
		 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
3,370,239,752.97
4.53
		 ค่าตอบแทน
39,577,764.85
0.05
		 ค่าใช้สอย
13,640,509,424.23
18.34
		 ค่าวัสดุ
862,891,759.95
1.16
		 ค่าสาธารณูปโภค
806,446,949.62
1.08
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
15,626,748,256.88
21.02
		 ค่าใช้จ่ายจากการเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
935,000,000.00
1.26
		 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
751,704,619.47
1.01
		 ค่าใช้จ่ายอื่น
3,431,832,810.89
4.62
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
46,860,889,545.98
63.02
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
27,501,575,269.40
36.98
		 รายได้แผ่นดินสุทธิ
0.00
รายได้ สูงกว่าค่าใช้จ่าย
27,501,575,269.40
36.98
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

งบเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 - 2562

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

คิดเป็นร้อยละ
2562
2561
2562
2561
					
6,118,629

5,984,976

1.67

1.72

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

361,240,436

341,052,343

98.33

98.28

รวมสินทรัพย์

367,359,065

347,037,319

100

100

หนี้สิน 						
หนี้สินหมุนเวียน

4,712,417

4,241,848

1.28

1.22

43,336

43,038

0.01

0.01

รวมหนี้สิน

4,755,753

4,284,886

1.29

1.23

สินทรัพย์สุทธิ

362,603,312

342,752,433

98.71

98.77

367,359,065

347,037,319

100

100

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

งบเปรียบเทียบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 - 2562

2562

(หน่วย : พันบาท)
2561

คิดเป็นร้อยละ
2562
2561

รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล

72,947,574

64,005,356

98.10

96.88

รายได้จากแหล่งอื่น

1,414,891

2,060,029

1.90

3.12

74,362,465

66,065,385

100

100

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

46,860,890

41,719,006

63.02

63.15

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

27,501,575

24,346,379

36.98

36.85

-

-

-

-

27,501,575

24,346,379

36.98

36.85

-

(2,556)

-

-

27,501,575

24,343,823

36.98

36.85

รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน

รายได้ / ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง / (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายการพิเศษ
รายได้สูง / (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

การวิเคราะห์แสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
1.33
0.31
0.00

0.03
0.00
0.22

สินทรัพย์
57.57

40.54

สินทรัพย์หมุนเวียน

ร้อยละ 1.67

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ร้อยละ 98.33

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อ่นื ระยะสัน้

ร้อยละ 0.31

ร้อยละ 0.22

ร้อยละ 1.33

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุ ดหนุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ (สุทธิ)

วัสดุคงเหลือ

ร้อยละ 0.03

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

ร้อยละ 57.57

สินทรัพย์หมุ นเวียนอื่น

ร้อยละ 0.00

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

ร้อยละ 0.00

ร้อยละ 40.54

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทานมีสนิ ทรัพย์ทงั้ สิน้ ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 1.67 (6,118,628,798.05 บาท)
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 98.33 (361,240,436,872.20 บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนรายการหลักเป็นลูกหนีอ้ นื่ ระยะสัน้ ร้อยละ 1.33 (4,872,340,916.13 บาท) รองลงมาเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 0.31 (1,138,715,217.64 บาท) ประกอบด้วยเงินสดในมือจ�ำนวน 20.00 บาท เงินทดรองราชการ จ�ำนวน 8,760,000.00 บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 615,907,811.50 บาท และเงินฝากคลัง จ�ำนวน 514,047,386.14 บาท วัสดุคงเหลือ ร้อยละ 0.03
(95,423,110.57 บาท) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.00 (12,149,553.71 บาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการหลักเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน (สุทธิ) ร้อยละ 57.57 (211,480,286,812.19 บาท) รองลงมาเป็นทีด่ นิ
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 40.54 (148,925,929,397.25 บาท) ประกอบด้วยอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง (สุทธิ) จ�ำนวน 3,680,619,861.70 บาท
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 10 ปีขึ้นไป ครุภัณฑ์ (สุทธิ) จ�ำนวน 2,601,114,781.68 บาท และ
งานระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 142,644,194,753.87 บาท ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว ร้อยละ 0.22 (821,889,078.62 บาท)
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ 0.00 (12,331,584.14 บาท) ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) จ�ำนวน 12,331,578.14 บาท
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) จ�ำนวน 6.00 บาท
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
0.57
0.00
0.01
0.00

0.00
0.37
0.34

หนีส้ นิ และ
สินทรัพย์สทุ ธิ

20.79

77.92

หนี้สินหมุนเวียน

ร้อยละ 1.28

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื ระยะสัน้

ร้อยละ 0.37

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุ ดหนุนระยะยาว ร้อยละ 0.01

ร้อยละ 0.34

ร้อยละ 0.00

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุ ดหนุนระยะสัน้

ร้อยละ 0.00

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุ นเวียนอื่น

เงินรับฝากระยะสัน้
หนี้สินหมุ นเวียนอื่น

ร้อยละ 0.57

สินทรัพย์สุทธิ

ร้อยละ 98.71

ทุน

ร้อยละ 20.79

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ร้อยละ 77.92

ร้อยละ 0.00

ร้อยละ 0.01

ร้อยละ 0.00

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทานมี ห นี้ สิ น และสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ประกอบด้ ว ย หนี้ สิ น รวมคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.29
(4,755,752,949.76 บาท) และสินทรัพย์สุทธิ ร้อยละ 98.71 (362,603,312,720.49 บาท)
หนีส้ นิ รายการหลักเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียนประเภทเงินรับฝากระยะสัน้ ร้อยละ 0.57 (2,091,118,940.79 บาท) เจ้าหนีอ้ นื่ ระยะสัน้ ร้อยละ 0.34
(1,240,963,488.26 บาท) เจ้าหนี้การค้า ร้อยละ 0.37 (1,380,063,166.23 บาท) หนี้สินหมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.00 (263,407.35 บาท)
เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน้ ร้อยละ 0.00 (7,710.00 บาท) และหนีส้ นิ รายการรองเป็นหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนประเภทเจ้าหนีเ้ งินโอน
และรายการอุดหนุนระยะยาว ร้อยละ 0.01 (31,989,310.47 บาท) เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ร้อยละ 0.00 (8,760,000.00 บาท)
และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.00 (2,586,926.66 บาท)
สินทรัพย์สุทธิ ร้อยละ 98.71 (362,603,312,720.49 บาท) ประกอบด้วยทุนที่เกิดจากการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามเกณฑ์คงค้าง
ร้อยละ 20.79 (76,356,181,337.91 บาท) และรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 77.92 (286,247,131,382.58 บาท)
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

รายได้
0.54

1.35
0.01

รายได้
98.10

รายได้จากรัฐบาล

ร้อยละ 98.10

รายได้จากงบประมาณ ร้อยละ 98.10

รายได้จากแหล่งอื่น

ร้อยละ 1.90

รายได้จากเงินกู้และรายได้อ่ืนจากรัฐบาล

ร้อยละ 0.54

รายได้จากการอุ ดหนุนและบริจาค
รายได้อ่นื

ร้อยละ 1.35
ร้อยละ 0.01

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทาน มีรายได้จากรัฐบาล ร้อยละ 98.10 (72,947,573,748.00 บาท) และรายได้จากแหล่งอื่น
ร้อยละ 1.90 (1,414,891,067.38 บาท)
รายได้จากรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงบประมาณ ร้อยละ 98.10 (72,947,573,748.00 บาท) ประกอบด้วย รายได้จากงบบุคลากร
จ�ำนวน 6,386,801,026.19 บาท รายได้จากงบด�ำเนินงาน จ�ำนวน 2,003,002,863.44 บาท รายได้จากงบลงทุน จ�ำนวน 44,747,773,968.54 บาท
ซึง่ เป็นรายได้ทใี่ ช้ในการจัดหาแหล่งน�ำ้ และเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทานและใช้ในการจัดการน�ำ้ ชลประทาน รายได้จากงบอุดหนุน จ�ำนวน 341,000.00 บาท
รายได้จากงบกลาง จ�ำนวน 5,080,932,717.30 บาท รายได้จากงบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 1,180,975,732.17 บาท มีเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
จ�ำนวน (70,593,894.51 บาท) และรายได้จากงบประมาณปีก่อน (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน) จ�ำนวน 13,618,340,334.87 บาท
รายได้จากแหล่งอื่น ร้อยละ 1.90 (1,414,891,067.38 บาท) ประกอบด้วยรายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล จ�ำนวน
403,115,824.88 บาท รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค จ�ำนวน 1,009,878,827.10 บาท และรายได้อื่น จ�ำนวน 1,896,415.40 บาท
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ค่าใช้จ่าย
1.01

4.62

1.26
9.95

ค่าใช้จา่ ย

21.02

4.53
0.05
18.34

1.08
1.16
ร้อยละ 1.08

ร้อยละ 4.53

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

ค่าตอบแทน

ร้อยละ 0.05

ค่าใช้จ่ายจากการอุ ดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ 1.26

ค่าใช้สอย

ร้อยละ 18.34

ร้อยละ 1.01

ค่าวัสดุ

ร้อยละ 1.16

ค่าใช้จ่ายจากการอุ ดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายบุ คลากร

ร้อยละ 9.95

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

ร้อยละ 21.02

ร้อยละ 4.62

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทานมีคา่ ใช้จา่ ยส่วนใหญ่เป็นค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ร้อยละ 21.02 (15,626,748,256.88 บาท)
รองลงมาเป็นค่าใช้สอย ร้อยละ 18.34 (13,640,509,424.23 บาท) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 9.95 (7,395,938,207.12 บาท) ค่าใช้จ่ายอื่น
ร้อยละ 4.62 (3,431,832,810.89 บาท) ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ร้อยละ 4.53 (3,370,239,752.97 บาท) ค่าใช้จา่ ยจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ร้อยละ 1.26 (935,000,000.00 บาท) ค่าวัสดุ ร้อยละ 1.16 (862,891,759.95 บาท) ค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 1.08 (806,446,949.62 บาท)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค ร้อยละ 1.01 (751,704,619.47 บาท) และค่าตอบแทน ร้อยละ 0.05 (39,577,764.85 บาท)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวน 7,395,938,207.12 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน จ�ำนวน 2,449,295,435.82 บาท ค่าจ้าง จ�ำนวน
2,738,850,615.21 บาท ค่ารักษาพยาบาล จ�ำนวน 742,587,473.74 บาท เงินช่วยการศึกษาบุตร จ�ำนวน 55,128,179.25 บาท และค่าใช้จ่าย
บุคลากรอื่น จ�ำนวน 1,410,076,503.10 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น จ�ำนวน 3,431,832,810.89 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดซื้อที่ดิน
ค่าสาธารณูปโภค จ�ำนวน 806,446,949.62 บาท ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า จ�ำนวน 682,148,428.10 บาท ค่าน�้ำประปา จ�ำนวน
23,994,388.52 บาท และค่าสาธารณูปโภคอื่น จ�ำนวน 100,304,133.00 บาท
ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด จ� ำ หน่ า ย จ� ำ นวน 15,626,748,256.88 บาท ประกอบด้ ว ย ค่ า เสื่ อ มราคาอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
จ�ำนวน 383,816,882.38 บาท ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ จ�ำนวน 892,545,337.29 บาท ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน จ�ำนวน
14,296,381,003.55 บาท และค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 54,005,033.66 บาท
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมชลประทานมีบุคลากรตามบัญชีถือจ่ายประกอบด้วยข้าราชการ จ�ำนวน 6,002 คน ลูกจ้างประจ�ำ
จ�ำนวน 9,206 คน พนักงานราชการ จ�ำนวน 7,078 คน)
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ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
ชื่อผลผลิต

ต้นทุน

ต้นทุน/ผลผลิต ความก้าวหน้า
การด�ำเนินงาน
ปริมาณ
จ�ำนวนเงิน หน่วยนับ (ร้อยละ)

การจัดการน�้ำชลประทาน
2,782.10 25,250,000 0.0001
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
8,756.80 1,054,547
0.01
โครงการส่งเสริมการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
1,310.70
430
3.05
โครงการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
11,221.57
160,060
0.07
				
				
				
				
				
				
				
				
				
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้ำ	
4,882.67
278
17.59
โครงการจัดการคุณภาพน�้ำ	
156.95
214,585
0.00
โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
1,449.02
1 1,449.02
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
379.38
1 379.38
โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
445.79
1 445.79
โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
223.11
1 223.11
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี
336.46
1 336.46
โครงการอ่างเก็บน�้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
4.57
1
4.57
โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
521.09
1 521.09
โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา
179.92
1 179.92
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
1,098.04
1 1,098.04
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
56.54
1
56.54
จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเซีย
โครงการพัฒนาสังคม สิง่ แวดล้อมและยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชน
โครงการพิเศษขนาดใหญ่การบริหารจัดการน�้ำขนาดใหญ่
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้
โครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน�้ำมันในพื้นที่เกษตรภาคใต้
โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์
โครงการบริหารจัดการน�้ำ	
โครงการด้านการบริหารจัดการน�้ำขนาดใหญ่
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน/ข้าวอินทรีย์
โครงการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ
โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำภาคใต้ชายแดน
โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
รวมทั้งสิ้น

0.05
0
0.00
51.36
50
1.03
20.44
0
0.00
63.97
0
0.00
19.60
700
0.03
26.04
500
0.05
224.65
2,060
0.11
137.90
1,610
0.09
133.39
250
0.53
137.54
3,800
0.04
2,189.69
50,460
0.04
514.73
3,250
0.16
7,534.26
150
50.23
68.93
2,300
0.03
355.59
9,000
0.04
45,282.85 			

ล้านไร่
ไร่
แห่ง
ไร่

ล้านไร่
ไร่
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

โครงการ
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ไร่
ไร่
ไร่
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ไร่
ไร่
ไร่
ครัวเรือน
ไร่
ไร่

ชื่อกิจกรรม

ต้นทุน

การจัดการน�้ำชลประทาน
2,723.3397
1,130
2.41
แห่ง
					
โครการส่งเสริมการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
2,297.3920
461
4.98
แห่ง
					
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
3,601.1801
418
8.62
แห่ง
โครงการบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ
819.8855
21
39.04
แห่ง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
814.3876
17
47.91
แห่ง
โครงการบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภาคตะวันออก
436.8011
8
54.60
แห่ง
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
187.1648
7
26.74
แห่ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2,098.0338
69
30.41
แห่ง
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ	
1,921.7757
28
68.63
แห่ง
โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
9,099.3035
240
37.91
แห่ง
โครงการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
13,905.7877
329
42.27
แห่ง
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้ำ	
5,054.1173
117
43.20
แห่ง
โครงการจัดการคุณภาพน�้ำ	
99.8007
45
2.22
แห่ง
โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
1,052.2848
5
210.46 โครงการ
จังหวัดเชียงใหม่		
โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
332.4963
1
332.50 โครงการ
โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
658.2100
11
59.84 โครงการ
โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
81.2938
1
81.29 โครงการ
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี
230.8023
8
28.85 โครงการ
					
โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 832.0825
9
92.45 โครงการ
โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา
101.3454
1
101.35 โครงการ
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
492.6838
1
492.68 โครงการ
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ 402.2098
1
402.21 โครงการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
288.1724				
โครงการประตูระบายน�้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
308.4214				
โครงการคลองระบายน�้ำหลากบางบาล - บางไทย จังหวัดอยุธยา
255.2156				
โครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
289.9880				
โครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ
20.9828				
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
109.3635				

รวมทั้งสิ้น

48,514.52

หน่วย : ล้านบาท

ต้นทุน/ผลผลิต ความก้าวหน้า
การด�ำเนินงาน
ปริมาณ
จ�ำนวนเงิน หน่วยนับ (ร้อยละ)

99.060
32.280
74.230
95.860
78.870
94.150

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

รายงานประจ�ำปี 2562 • กรมชลประทาน

รายงานต้นทุนผลผลิตของกรมชลประทาน											
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

สถิตภิ าคการเงิน
ร้อยละ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0.40
0.70
0.40
1.63
0.94
ต.ค.

2.11
4.64
4.10
5.40
5.65
พ.ย.

14.74
15.54
18.82
12.13
12.37
ธ.ค.

งบประมาณปี 2558

20.49
23.98
21.76
16.76
16.23
ม.ค.

30.72
30.69
28.35
22.15
22.15

ก.พ.

งบประมาณปี 2559

49.06
46.55
42.22
34.05

54.02
50.11
45.41
36.94

60.11
56.13
52.75
42.57

70.70
67.78
64.02
50.08

80.92
79.00
76.05
66.58

80.62
67.88

54.53
36.42

75.56
72.79
68.30
58.99

93.46
89.39
84.49
78.50

59.48

44.76

27.79

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

งบประมาณปี 2560

มิ.ย.

ก.ค.

งบประมาณปี 2561

ส.ค.

ก.ย.

เดือน

งบประมาณปี 2562

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ - รายจ่ายลงทุน (ระบบ MIS) ปี 2558 - 2562

ร้อยละ
100
90
80
70

48.43
46.71
43.28
51.49

60
50
40
30
20
10
0

1.50
1.77
1.50
2.36
1.61
ต.ค.

4.21
6.32
5.96
6.89

16.08
16.78
19.61
13.90
13.75

22.15
25.19
23.41
19.11
18.15

54.01
50.84
47.38
39.82

60.49
57.28
54.92
45.88

71.02
68.24
65.66
53.29

76.29
73.86
70.80
62.14

82.33
80.25
78.37
69.89

94.44
90.69
86.79
81.39

83.17
70.48

62.01
56.76

31.93
32.10
30.31
24.80

47.22
38.88
30.35

24.42

6.82
พ.ย.
งบประมาณปี 2558

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

งบประมาณปี 2559

มี.ค.

เม.ย.

งบประมาณปี 2560

พ.ค.

มิ.ย.
งบประมาณปี 2561

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เดือน

งบประมาณปี 2562

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (ระบบ MIS) ปี 2558 - 2562
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

กิจกรรมเด่น
ในรอบปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ส่วนที่

4

กิจกรรมเด่นในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน
◆ รางวั ล แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ของกรมชลประทาน
◆ กิ จ กรรมเด่ นในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
✪ ภารกิ จ ด้ า นการพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ และเพิ่ ม พื้ น ที่ ช ลประทาน
ตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
✪ ภารกิ จ ด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อย่ า งบู ร ณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้�ำ
✪ ภารกิจด้านการป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ ำ
✪ ภารกิ จ ด้ า นการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น
ในงานบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่
✪ ภารกิ จ ด้ า นการปรั บ เปลี่ ย นสู่ อ งค์ ก รอั จ ฉริ ย ะ
◆
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงด�ำนา
พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการและฟังรายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตของแปลงนาสาธิต
การเกษตรในปีทผี่ า่ นมา โดยดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานได้กราบบังคมทูลรายงาน
โครงการจัดหาน�้ำสนับสนุนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และการพัฒนาแหล่งน�้ำในพื้นที่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพืน้ ทีโ่ ดยรอบ ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ พระธาตุเหมืองผาแดง อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยดร.ทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานโครงการส่งเสริม
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการฟื ้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ มอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ จั ง หวั ด ตาก
ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งกรมชลประทานจะด�ำเนินการก่อสร้างฝายห้วยแม่ตาว
พร้อมระบบส่งน�้ำ สามารถส่งน�้ำสนับสนุนการด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ รวมถึง
สวนพฤกษศาสตร์ได้อย่างเพียงพอ พร้อมด้วยนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 4 นายชุมลาภ เตชะเสน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณี ย กิ จ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยนายพรชั ย แสงอั ง ศุ ม าลี ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงาน
ความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน�้ำให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรด้าร์
หมู่ 4 ต�ำบลบ้องตี้ อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณี ย กิ จ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ โดยมี น ายพรชั ย แสงอั ง ศุ ม าลี ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 8 นายประเทือง วันดี ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา
เกษมสันต์ ต�ำบลกาบเชิง อ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
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เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการด�ำเนินงานโครงการตามพระราชด�ำริ
พืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์
หมูท่ ี่ 14 บ้านเจริญชัย ต�ำบลคอแลน อ�ำเภอบุณฑริก และศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนชุมชน
ป่าหญ้าคา บ้านชุมชนป่าหญ้าคา ต�ำบลโนนค้อ อ�ำเภอสิรินธร โดยนายสมชาย คณาประเสริฐกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า
การด�ำเนินงานการช่วยเหลือแหล่งน�้ำภายในโรงเรียน และโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำที่มีอยู่บริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือราษฎรส�ำหรับน�้ำอุปโภค – บริโภคและเพื่อการเกษตร และนายสัมพันธ์
เดือนศิริรัตน์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ�ำเภอส�ำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
โดยดร.ทองเปลว กองจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมชลประทาน ได้ ก ราบบั ง คมทู ล รายงานโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้ำอ่างเก็บน�้ำห้วยล�ำพอกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลยาง
อ�ำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขุดลอกในเขตชลประทาน ระยะทาง 17 กิโลเมตร กว้าง 10 เมตร
ลึก 2.5 เมตร ได้ปริมาณน�้ำเพิ่มขึ้น 540,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือราษฎร 300 ครัวเรือน
1,000 คน พื้นที่ 4,500 ไร่ พร้อมด้วยนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 8 นายประเทือง วันดี ผู้อ�ำนวยการ
โครงการชลประทานสุรินทร์ (อ่างเก็บน�้ำห้วยเสนง) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
เฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ละบริ ก ารเครื อ ข่ า ย
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต�ำบลผาสิงห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์
อธิ บ ดี ก รมชลประทาน พร้ อ มด้ ว ยนายพรชั ย แสงอั ง ศุ ม าลี ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นวิ ศ วกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายปรีชา จานทอง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 2
นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 2 นายวินัย แสงสว่าง ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนเครื่องจักรกล นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อ�ำนวยการโครงการก่อสร้าง นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง
ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานน่าน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเมื อ งลพบุ รี จั ง หวั ด ลพบุ รี
โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทานโยธา เป็นผู้กราบบังคมทูล
รายงาน พร้อมด้วยนายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10 นายอรรถพร
ปัญญาโฉม รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10 และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ บริเวณ
สถานีสูบน�้ำพร้อมแก้มลิงมณฑลทหารบกที่ 13 ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จั ง หวั ด นครนายก โดยดร.ทองเปลว กองจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมชลประทาน ได้ ก ราบบั ง คมทู ล
รายงานโครงการแก้มลิงและการพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน�้ำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อาทิ อาคารระบายน�้ ำ และสระเก็ บ น�้ ำ จุ ด ต่ า งๆ ระบบท่ อ ส่ ง น�้ ำ ที่ ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ
และความก้าวหน้าระบบผันน�้ำอ่างเก็บน�้ำห้วยปรือ - คลองโบด ซึ่งมีความจุ 8.36 ล้านลูกบาศก์เมตร
และมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทรงตรวจเยี่ยม
และทอดพระเนตรสวนไม้ดอกไม้หอม โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ศูนย์บริการการพัฒนา
ไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ ณ ประตูระบายน�ำ้ แววพยัคฆ์คนั
จังหวัดสกลนคร โดยมีดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ถวายรายงาน
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำก�่ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ การบริหารจัดการน�้ำในลุ่มน�้ำก�่ำ และ
โครงการประตูระบายน�้ำล�ำน�้ำพุง - น�้ำก�่ำ พร้อมด้วยอธิบดีกรมประมง และดร.รอยล จิตรดอน
ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกศิลา ทรงติดตาม
ผลการด�ำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการพระราชด�ำริ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยมี
นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 17 ผู้อ�ำนวยการส่วน ผู้อ�ำนวยการ
โครงการ ข้าราชการ คณะครู นักเรียน และราษฎรในพืน้ ที่ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา
ต�ำบลกะลุวอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
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(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชด�ำเนินถึงเรือนประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ต� ำ บลกะลุ ว อเหนื อ อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นราธิ ว าส โดยมี
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 17 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ�ำนวยการส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 17 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 16
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
นายพลากร สุ ว รรณรั ฐ องคมนตรี นายสมบู ร ณ์ วงค์ ก าด รองเลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
พร้อมด้วยนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการด�ำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา โดยมีนายอนุชติ ตระกูลมุทตุ า ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 17 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่
ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
นายวิ วั ฒ น์ ศั ล ยก� ำ ธร รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้ อ มด้ ว ย
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามความก้าวหน้า
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ โดยมี น ายเสริ ม ชั ย เซี ย วศิ ริ ถ าวร ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก พั ฒ นา
แหล่งน�้ำขนาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้า
ณ ประตูระบายน�้ำหน้าควน โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนา
แหล่งน�้ำขนาดกลาง นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ นายนิธิ วรมงคล ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา
ส�ำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทานในพื้นที่ ร่วมประชุม
และต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในด้ า นการพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ เพื่ อ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามพระราชประสงค์ ข องสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริในพืน้ ทีภ่ าคใต้ โครงการอ่างเก็บน�ำ้ ป่าพะยอมอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ต�ำบลเกาะเต่า อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายมนัส ก�ำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน
นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 16 นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง
นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานตรัง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง
และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2562
นายพลากร สุ ว รรณรั ฐ องคมนตรี ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การด� ำ เนิ น งาน
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริบา้ นดงเย็น ต�ำบลบ้านแปะ อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระราชด�ำริให้
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ สร้างอาชีพให้กบั ราษฎร ในการนีน้ ายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ
กรมชลประทาน นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 1 นายไพรัตน์
ทับประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหาร ผูอ้ ำ� นวยการส่วน ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
นายจรัลธาดา กรรณสูต และนายอ�ำพน กิตติอ�ำพน องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่
ติ ด ตามและขั บ เคลื่ อ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ใ นพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในพื้นที่ ส�ำนักงานชลประทานที่ 7 มีทั้งสิ้น 153 โครงการ ด�ำเนินการไปแล้ว 149 โครงการ แบ่งเป็น
ประเภทอ่างเก็บน�้ำ 42 โครงการ ฝาย 23 โครงการ และอื่นๆ อีก 84 โครงการ ความจุรวมประมาณ
264 ล้านลูกบาศก์เมตร พืน้ ทีร่ บั ประโยชน์ 309,855 ไร่ พืน้ ทีช่ ลประทาน 149,215 ไร่ และมีครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 33,798 ครัวเรือน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะ
ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานโครงการอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ห้ ว ยหิ น ขาวอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
จั ง หวั ด สระบุ รี โดยมี ด ร.ทวี ศั ก ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยบ� ำ รุ ง รั ก ษา กรมชลประทาน
นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10 นายอรรถพร ปัญญาโฉม
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10 นายประเวศน์ ศิรศิ ลิ ป์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทาน
สระบุรี ผูอ้ ำ� นวยการโครงการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระบุรี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดสระบุรี จิตอาสา เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และกลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทานร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานสระบุรีให้การบรรยายสรุปข้อมูลการบริหารจัดการน�้ำ
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและอ่างเก็บน�้ำห้วยหินขาว ณ ที่ท�ำการอ่างเก็บน�้ำห้วยหินขาว หมู่ที่ 6
ต�ำบลเขาดินพัฒนา อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
และคณะ ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามผลการด�ำเนินงานโครงการอ่างเก็บน�ำ้ คลองท่างิว้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ชรินานนท์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 16 นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทาน
ตรัง นายภัคธร แซ่ง่าย หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรัง
และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ต�ำบลท่างิ้ว อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2562
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพืน้ ทีโ่ ครงการอ่างเก็บน�ำ้ คลองมดแดง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร เพื่อติดตามการด�ำเนินงาน
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายชยันต์ เมืองสง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน นายไชยงค์ จงอาสาชาติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 4 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดก�ำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จิตอาสา และราษฎรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ มีนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานก�ำแพงเพชร เป็นผูก้ ล่าวรายงานสรุปความเป็นมาและผลการด�ำเนินงาน
ของโครงการฯ ในส่วนของกรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2562
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามการด�ำเนินงานโครงการอ่างเก็บน�ำ้
คลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยมีนายเฉลิมเกียรติ
คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ กรมชลประทาน นายชยันต์ เมืองสง ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรม
โยธา กรมชลประทาน และนายเชาวลิตร แสงอุทยั ผูว้ า่ ราชการจังหวัดก�ำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ
และมีนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานก�ำแพงเพชร รายงานบรรยายสรุป
โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการด�ำเนินงานโครงการต่างๆ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศษิ ฏ์วงศ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปัตตานี นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 17 ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ และประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้การต้อนรับ โดยองคมนตรีเข้าสักการะพระประธาน กราบนมัสการ
เจ้าอาวาสวัดทรายขาว รวมถึงพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าทีแ่ ละราษฎรในพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดทรายขาว ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการ
โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โดยมีดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน
บรรยายสรุปการบริหารจัดการน�้ำและสถานการณ์น�้ำ ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ต�ำบลเขื่อนบางลาง
อ�ำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
นายจรั ล ธาดา กรรณสู ต องคมนตรี นายอ� ำ พน กิ ต ติ อ� ำ พน องคมนตรี พร้ อ มด้ ว ย
คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลือ่ นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริพนื้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียง
เหนื อ เดิ น ทางไปติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ใ นเขตพื้ น ที่
จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง และนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 6 ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าโครงการสถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้า
พร้ อ มระบบส่ ง น�้ ำ ต� ำ บลบ้ า นดงอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ต� ำ บลบ้ า นดง อ� ำ เภออุ บ ลรั ต น์
จังหวัดขอนแก่น
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เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธาน
อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย
นายมนัส ก�ำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลือ่ น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
เยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิตเกษตรธรรมชาติ และพบปะเกษตรกร โดยมีนายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อ�ำนวยการ
โครงการชลประทานชลบุรี และผูเ้ กีย่ วข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝกึ และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยนายมนัส ก�ำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ชลประทานที่ 17
และนายพรเทพ บุณยผลึก ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาโก-ลก ให้การต้อนรับและ
รายงานสรุปการบริหารจัดการจัดน�้ำในพื้นที่โครงการและรอบขอบพรุโต๊ะแดง
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เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด� ำ ริ ณ โครงการอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ห้ ว ยป่ า แดง โครงการอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ท่ า พล อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพือ่ รับฟังรายงานผลการด�ำเนินโครงการสรุปสถานการณ์นำ�้ รายงานผลการด�ำเนิน
ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในการบริหารจัดการน�้ำลุ่มน�้ำป่าสัก โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายกฤษฎา ศรีเพิม่ พันธ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 10 และคณะร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานผลการด�ำเนินการโครงการฯ
ซึ่งโครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยป่าแดง ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2520 เป็นเขื่อนเก็บกักน�้ำ มีลักษณะ
เป็นเขื่อนดิน ก่อสร้างปิดกั้นล�ำน�้ำห้วยป่าแดง กักเก็บน�้ำได้สูงสุด 22.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือ
พื้นที่เพาะปลูกในเขตต�ำบลป่าเลา ต�ำบลสะเดียง อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พื้นที่จ�ำนวน 12,937 ไร่
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ลงพื้ น ที่ โ ครงการอ่ า งเก็ บ น�้ ำ นฤบดิ น ทรจิ น ดาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ต� ำ บลแก่ ง ดิ น สอ
อ�ำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามและรับฟังสรุปการบริหารจัดการน�้ำของลุ่มน�้ำปราจีนบุรี
และการบริหารจัดการน�้ำของโครงการอ่างเก็บน�้ำนฤบดินทรจินดาฯ พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการ
โดยมีนายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 และ
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอ�ำพน กิตติอ�ำพน องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ
อนุกรรมการติดตามและขับเคลือ่ นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามและขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานโครงการฯ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุน่ ซิว้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่
กรมชลประทานร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำชีอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ ตลอดจนพบปะราษฎรในพืน้ ทีท่ มี่ าให้การต้อนรับ ณ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�ำ้
ล�ำน�้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
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รางวัลแห่งความส�ำเร็จของกรมชลประทาน
รางวัลเลิศรัฐ
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ
(Public Sector Excellence Award : PSEA) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จ� ำ นวน 2 รางวั ล เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2562 โดยมี
นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานพิ ธี ม อบรางวั ล
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี ประกอบด้วย
1) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม รางวัล
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีสว่ นร่วม (Effective Change) ผลงาน “การบริหารจัดการน�ำ้
แบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น�้ำ แพรกหนามแดง”

2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ รางวัลบริการภาครัฐ
ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน “ศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ
กรมชลประทาน (Smart Water Operation Center)”

รวมทัง้ ได้เสนอชือ่ กลุม่ บุคคล ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการผลักดันให้เกิดการมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอืน่ ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
เพือ่ ขอรับรางวัล ซึง่ ได้รบั รางวัลการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ระดับดีเด่น ประเภทผูน้ ำ� หุน้ ส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น�้ำชลประทานรวมใจพัฒนาเมืองสามน�้ำแพรกหนามแดง ผลงาน “การบริหารจัดการน�้ำ
แบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น�้ำ แพรกหนามแดง”
IFIA Special Award for the Best Invention

นายมนัส ก�ำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน
เป็นผูแ้ ทนจากกรมชลประทานขึน้ รับรางวัล IFIA Special Award for the
Best Invention จากสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ - International
Federation of Inventors’ Association (IFIA) เมื่ อ วั น ที่
6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี Dr. Alireza Rastegar ประธานสหพันธ์สมาคม
นักประดิษฐ์นานาชาติ เป็นผู้มอบรางวัลในงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์
นานาชาติ ภายหลังเข้าร่วมจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน
“วันนักประดิษฐ์” ประจ�ำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมเด่นในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่มน�้ำ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมการขออนุมัติด�ำเนินโครงการที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่
โครงการประตูระบายน�้ำบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการประตูระบายน�้ำ
ล�ำน�้ำพุง - น�้ำก�่ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร โครงการประตูระบายน�้ำบ้านก่อ
จังหวัดสกลนคร และโครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำสะพุง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งคณะกรรมการน�้ำแห่งชาติ
มีมติเห็นชอบให้ด�ำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4
อาคารที่ท�ำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน�้ำเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมโยธา
(ด้านออกแบบและค�ำนวณ) นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนา
แหล่ ง น�้ ำ ) และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม ณ ห้ อ งประชุ ม รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยก่ อ สร้ า ง
ตึกอ�ำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
พลเอก ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ รองนายกรั ฐ มนตรี พร้ อ มด้ ว ยดร.ทองเปลว กองจั น ทร์
อธิบ ดีกรมชลประทาน ดร.สมเกียรติ ประจ�ำวงษ์ เลขาธิการส�ำ นักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ
ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริการพัฒนาแหล่งน�้ำ
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต รายได้ และ ความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดชัยภูมิ ณ โครงการอ่างเก็บน�้ำล�ำสะพุง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562
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นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายจิตะพล
รอดพลอย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 นายวิวัธน์ชัย คงล�ำธาร
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานก่ อ สร้ า งชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 5 และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี
บริษัทที่ปรึกษาแต่ละสัญญาลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน�้ำ
ในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อสร้าง
อุโมงค์ส่งน�้ำเชื่อมต่อระหว่างอ่างเก็บน�้ำแม่งัดสมบูรณ์ชลและอ่างเก็บน�้ำแม่กวงอุดมธารา และ
ระยะที่ 2 เป็นการก่อสร้างประตูระบายน�้ำปิดกั้นล�ำน�้ำแม่แตงที่บ้านแม่ตะมาน ต�ำบลกื้ดช้าง
อ�ำเภอแม่แตง พร้อมกับก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำจากล�ำน�้ำแม่แตงมายังอ่างเก็บน�้ำแม่งัดสมบูรณ์

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หากด�ำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุนในลุ่มน�้ำปี้ และตัดยอดน�้ำในลุ่มน�้ำยมได้สูงสุด
ประมาณ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งยังสามารถส่งน�้ำให้พื้นที่ชลประทานได้มากกว่า 28,000 ไร่
และเป็นแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ของ 3 ต�ำบล ในเขตอ�ำเภอเชียงม่วน ได้แก่ ต�ำบลเชียงม่วน
ต�ำบลบ้านมาง และต�ำบลสระ รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน�้ำบริเวณอ�ำเภอเชียงม่วน
ได้ส่วนหนึ่ง
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายจานุวัตร
เลิศศิลป์เจริญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 1 นายวัชระ เสือดี ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานล�ำพูน นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการ
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ และนายนิ เ วศ วงษ์ บุ ญ มี เ ดช
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนความปลอดภัยเขือ่ น ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามการด�ำเนินงานโครงการอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยป่ากล้วย
และโครงการอ่างเก็บน�้ำบ้านป่าตึงงาม อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล�ำพูน
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า งานปรับปรุงคลองระบายน�้ำ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยมี
นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 พร้อมเจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้าง
โครงการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ คาบสมุ ท รสทิ ง พระ จั ง หวั ด สงขลา พร้ อ มด้ ว ยนายชู ช าติ รั ก จิ ต ร
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญกองพัฒนาแหล่งน�้ำ
ขนาดกลาง นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16
นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อ�ำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลางและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินการ โครงการบริหารจัดการน�ำ้ คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
เป็นโครงการที่ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาการขาดแคลนน�้ำอย่างเป็นระบบ
ในพื้ น ที่ ค าบสมุ ท รสทิ ง พระ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 4 อ� ำ เภอ คื อ อ� ำ เภอระโนด อ� ำ เภอกระแสสิ น ธ์ุ
อ�ำเภอสทิงพระและอ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระยะเวลาด�ำเนินการ 7 ปี เริ่มปี 2558 - 2564
เมื่อด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จจะท�ำให้พื้นที่น�้ำท่วมลดลง จ�ำนวน 32,000 ไร่ และบรรเทาปัญหา
น�้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระได้จ�ำนวน 151,100 ไร่ อีกทั้งยังสามารถส่งน�้ำช่วยเหลือพื้นที่
เกษตรกรรมได้อีกประมาณ 21,530 ไร่ และราษฎรได้รับประโยชน์ จ�ำนวน 1,485 ครัวเรือน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายกฤษณ์ ชุมแสงศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 และเจ้าหน้าที่
ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การก่ อ สร้ า งโครงการอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ห้ ว ยน�้ ำ เฮี้ ย ต� ำ บลบ้ า นเนิ น
อ�ำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) เมือ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้ำด้านการเกษตรและการอุปโภค - บริโภค และช่วยส่งน�้ำให้
พื้นที่อ�ำเภอหล่มเก่าและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน�้ำป่าสัก โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 4,500 ไร่
ราษฎรได้รับประโยชน์ 150 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ
และติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม
จังหวัดแพร่ โดยมีนายวิวัธน์ชัย คงล�ำธาร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
นายธวัช ชัยประสพ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานแพร่ นายนิเวศ วงศ์บุญมีเดช ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน และนายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่ยม
ให้การต้อนรับและน�ำลงพื้นที่ดูงาน ณ โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม
จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายวิทยา แก้วมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อ�ำนวยการส่วนวิศวกรรม
กองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามจุดก่อสร้างโครงการฝายห้วยผึ้ง อ�ำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ มีพนื้ ทีร่ บั ประโยชน์ประมาณ 3,000 ไร่ โดยมีนายมนัส สุรยิ สิงห์ นายอ�ำเภอแม่วาง
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำ) กองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายจรัล ภูขาว และนายสมเกียรติ ตั้งจตุพร
ที่ ป รึ ก ษากรมชลประทานพร้ อ มคณะเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ณ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�ำ้ บ้านป่าละอูอนั เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และโครงการอ่างเก็บน�ำ้ บ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน�ำ้ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
พร้อมคณะ ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามการด�ำเนินงานโครงการอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยหินขาวอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้การต้อนรับพร้อม
บรรยายสรุปข้อมูลการบริหารจัดการน�้ำของโครงการฯ ตลอดจนชมสภาพพื้นที่อ่างเก็บน�้ำและ
แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่และพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น�้ำที่มาต้อนรับ ณ อ่างเก็บน�้ำห้วยหินขาว
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 6 นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 8 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานอนุกรรมการในคณะปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานโครงการภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ทรัพยากรน�้ำที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ฟื้นฟูลุ่มน�้ำ
ล�ำเชียงไกร ณ บริเวณประตูระบายน�ำ้ ปากจาบ ต�ำบลโคกเริงรมย์ อ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อเดือนพฤษภาคม
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ กรมชลประทาน ลงพืน้ ทีเ่ ร่งด�ำเนินการ
โครงการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) อ่ า งเก็ บ น�้ ำ คลองใหญ่ ต� ำ บลบ้ า นนา
อ�ำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นแหล่งเก็บน�้ำต้นทุนส�ำคัญและช่วยบรรเทาอุทกภัย รวมทั้ง
ลดความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนน�้ำในฤดูแล้ง ซึ่งราษฎรในพื้นที่ลุ่มน�้ำนาท่อม จังหวัดพัทลุง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่เพาะปลูก ได้แก่ ข้าวและยางพารา ซึ่งมักจะประสบกับ
ปัญหาน�้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรเกือบทุกปี
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เขตพืน้ ที่
ภาคใต้ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง และผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ในการนี้องคมนตรีได้ติดตามขับเคลื่อนการท�ำงานและรับฟังสรุปภาพรวมการด�ำเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ภาคใต้ จ�ำนวน 14 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อน/สนับสนุน
งบประมาณไปแล้ว จ�ำนวน 7 โครงการ และโครงการที่ติดปัญหา/ต้องขับเคลื่อน 7 โครงการ
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
นายเฉลิ ม เกี ย รติ คงวิ เ ชี ย รวั ฒ น์ รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ กรมชลประทาน ลงพื้ น ที่
ติดตามงานจากผลการศึกษาและการออกแบบโครงการบรรเทาอุทกภัย จังหวัดพัทลุง ในการนี้
นายสุ ร ศั ก ดิ์ คั น ธา ผู ้ อ� ำ นวยการโครงการชลประทานพัทลุง พร้อมด้วยนายปริญญา แม่นปืน
หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 1 ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน�้ำคลองนาท่อม ต�ำบลอ่างทอง อ�ำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะผูบ้ ริหารกรมชลประทาน ลงพืน้ ที่
ติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการฝายบ้านซับตะกอง และโครงการอ่างเก็บน�ำ้ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โดยมีนายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยนายชูพงศ์ อิศรัตน์
ผู้อ�ำนวยการโครงการก่อสร้าง นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี
ให้การต้อนรับ และกล่าวบรรยายสรุปผลการด�ำเนินงาน ณ โครงการฝายบ้านซับตะกอง และ
อ่างเก็บน�้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ กรมชลประทาน ร่วมเสวนาในประเด็น
เรื่อง “พัฒนาการความสัมพันธ์ของกรมชลประทาน กับคนสะเอียบ” โครงการศึกษาความเหมาะสม
และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน�้ำแม่สกึ๋น 2 และอ่างเก็บน�้ำห้วยเป้า อําเภอสอง
จังหวัดแพร่ โดยมีนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารโครงการ 3 นายธวัช ชัยประสพ
ผูอ้ าํ นวยการโครงการชลประทานแพร่ นายไพโรจน์ วงศ์สงู ผูอ้ าํ นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบาํ รุงรักษา
แม่ยม นายสมมิ่ง เหมืองร้อง สารวัตรกํานันตําบลสะเอียบ นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะเอียบ นายอํานวย สะเอียบคง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตําบลสะเอียบ นายอุดม ศรีค�ำภา
อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลสะเอียบ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2562
นายจริ น ทร์ คงศรี เ จริ ญ ผู ้ อ� ำ นวยการโครงการชลประทานเชี ย งใหม่ พร้ อ มด้ ว ย
นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้ำแม่ออน หมู่ที่ 2 บ้านหนองหอย ต�ำบลออนเหนือ อ�ำเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยอ่างเก็บน�้ำแม่ออน ก่อสร้างและใช้งานมาตั้งแต่ปี 2525 ความจุเก็บกักที่ 4.53
ล้านลูกบาศก์เมตร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2562
นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10 นายประวิณ จ่าภา
ผู ้ อ� ำ นวยการส่ ว นออกแบบระบบชลประทาน ส� ำ นั ก ออกแบบวิ ศ วกรรมและสถาปั ต ยกรรม
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุญ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา นายวรวิทย์
บุณยเนตร ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาบางบาล และนายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 น�ำคณะสื่อมวลชนร่วมโครงการศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนพระนครศรีอยุธยา ณ โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาบางบาล
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกรมชลประทานได้เร่งศึก ษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม
ประตูระบายน�้ำพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และป้องกันความเสียหายต่อชุมชนเมือง
และแหล่งโบราณสถานส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำของ
แม่น�้ำเจ้าพระยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2562
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเสริมชัย
เซียวศิริถาวร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน�้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2562 - 2566 โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
จะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา และลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้เฉลี่ย
1.9 – 2.5 ล้านไร่ เพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านการเกษตร จ�ำนวน 229,138 ไร่
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
นายชยันต์ เมืองสง ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน
พร้อมด้วยนายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานฤบดินทรจินดา และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมให้การต้อนรับคณะสือ่ มวลชนจากส่วนกลาง ในโอกาสทีก่ รมชลประทานได้จดั โครงการ
สื่อมวลชนสัญจรติดตามการพัฒนาแหล่งน�้ำในโครงการอ่างเก็บน�้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง)
ณ โครงการอ่างเก็บน�้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน�ำ้ คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายฤทธิชยั อนันทขาล
หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายธรณิศ ศรีนุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน�้ำและ
บ�ำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ส�ำนักงานชลประทานที่ 16 และผูเ้ กีย่ วข้อง ให้การต้อนรับ ร่วมลงพืน้ ที่
ติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน�้ำคลองโคกทอง - หัวคลอง ต�ำบลท่าบอน อ�ำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา

Royal Irrigation Department • Annual Report 2019

91

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายสมเกียรติ ตั้งจตุพร
นายจรัญ ภูขาว ที่ปรึกษากรมชลประทาน นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)
จังหวัดสงขลา โครงการระบบระบายน�ำ้ แม่นำ�้ ตรัง จังหวัดตรัง และโครงการบริหารจัดการน�ำ้ คาบสมุทร
สทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 11 และนายสิรพิ ล รักษนาเวศ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16
บรรยายสรุปความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมส�ำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ส.ส.จีรเดช ศรีวริ าช จังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตาม เร่งรัด งานก่อสร้างเขือ่ นหัวงาน
และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในการนี้ นายวิวัธน์ชัย คงล�ำธาร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ปัญหาอุปสรรค การด�ำเนินงานก่อสร้างฯ ณ ห้องประชุม
เวียงเชียงม่วน โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
นายเฉลิ ม ชั ย ศรี อ ่ อ น รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้ อ มด้ ว ย
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน และคณะ เดินทางไปติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายน�ำ้ คลองระบายน�ำ้ ร.1 เป็นโครงการบรรเทาอุทกภัย
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถ
ท�ำการระบายน�้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ ลงพื้นที่ประชุมและ
ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและการจัดหาที่ดิน เพื่อเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง
ของงานในเขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ส� ำ นั ก งานก่ อ สร้ า งชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 4 โดยมี
นายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาสุข ส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง และนายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดกลาง) กองพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดกลาง กรมชลประทาน พร้อม
คณะ ลงพืน้ ทีต่ รวจติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน�ำ้ บ้านป่าละอูอนั เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ โครงการดังกล่าวเมือ่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน�ำ้ ได้ถงึ 10.46
ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน�้ำต้นทุนส�ำหรับสนับสนุนและช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 3
และหมู่บ้านใกล้เคียงของต�ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จ�ำนวน 1,095 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 3,250 คน
พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 6,490 ไร่
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่โครงการ
อ่างเก็บน�้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง ซึ่งกรมชลประทาน
ได้ดำ� เนินการโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถ
ส่งน�้ำเข้าพื้นที่รับประโยชน์ด้านท้ายอ่างเก็บน�้ำ พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ ประมาณ 13,425 ไร่
และมีพื้นที่ในเขตชลประทานประมาณ 9,798 ไร่
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ
ลงพื้ น ที่ ต รวจราชการเพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า โครงการก่ อ สร้ า งอ่ า งเก็ บ น�้ ำ น�้ ำ ญวน โดยมี
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน และนายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง) กองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายวิวัธน์ชัย
คงล�ำธาร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 นายปรีชา จานทอง ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสบสา
(สายใจ ดาลลา อนุสรณ์) พร้อมลงพื้นที่บริเวณหัวงานฝายต�ำบลร่มเย็น อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับน�้ำฝนเหนืออ่างเก็บน�้ำ 150 ตารางกิโลเมตร ฝนเฉลี่ยทั้งปี
1,436 มิลลิเมตร ปริมาณน�้ำไหลลงอ่างเก็บน�้ำเฉลี่ย 53.10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จะสามารถส่งน�้ำ
ให้พื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 20,910 ไร่ ฤดูแล้ง 8,364 ไร่ เป็นแหล่งน�้ำช่วยเหลือการอุปโภค - บริโภค
ของราษฎร เป็นแหล่งท�ำการประมง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของราษฎรในท้องถิ่นอีกด้วย
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ภารกิจด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบู รณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ร่วมประชุมหารือ
การจัดท�ำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการน�้ำอุปโภคบริโภค และยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน�้ำ กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำ
แห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
นายชยันต์ เมืองสง ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) เป็นประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้ำ ครั้งที่ 34/2561 โดยมี
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ นายปกรณ์ สุตสุนทร
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านทีป่ รึกษาอุทกวิทยา นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 17
และผูแ้ ทนจากกรมอุตนุ ยิ มวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม พร้อม VDO Conference ไปยังส�ำนักชลประทานที่ 1 - 17
เพื่อติดตามสถานการณ์น�้ำปัจจุบัน และวิเคราะห์การบริหารจัดการน�้ำให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ดร.ทวี ศั ก ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยบ� ำ รุ ง รั ก ษา กรมชลประทาน ลงพื้ น ที่ ติ ด ตาม
การด� ำ เนิ น งานและตรวจราชการในเขตจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ บริ เ วณคลองแม่ ข ่ า สะพานแม่ ข ่ า
ถนนรัตนโกสินทร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการส่วน ผู้อ�ำนวยการโครงการ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางด้วย
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและค�ำนวณ)
น�ำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปันน�้ำแม่ยวมเพิ่มปริมาณน�้ำสู่
เขื่ อ นภู มิ พ ล โครงการดั ง กล่ า วจะสามารถแก้ ป ั ญ หาขาดแคลนน�้ ำ ในพื้ น ที่ ท ้ า ยเขื่ อ นภู มิ พ ล
และลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยาตอนล่าง โดยผันน�ำ้ ส่วนเกินจากแม่นำ�้ ยวมทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ มากในฤดูฝน ซึง่ ไหลลง
แม่น�้ำเมยและไหลออกนอกประเทศ และไม่ได้น�ำมาใช้ประโยชน์ มากักเก็บไว้ในเขื่อนภูมิพล
ด้วยการสร้างเขื่อนน�้ำยวม และสถานีสูบน�้ำบ้านสบเงา อ�ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนส่งน�้ำ
ด้วยแรงโน้มถ่วงผ่านอุโมงค์ส่งน�้ำไปยังเขื่อนภูมิพล ลอดผ่านภูเขาสูงจากทิศเหนือของอ�ำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ไปถึงบริเวณปากทางออกบริเวณห้วยแม่งูด อ�ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562
ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามสถานการณ์
น�้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร หลังมีฝนตกชุกกระจายในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพร และได้เตรียมพร้อม
ให้การช่วยเหลือ โดยติดตัง้ เครือ่ งสูบน�ำ้ จ�ำนวน 5 เครือ่ ง และติดตัง้ เครือ่ งผลักดันน�ำ้ จ�ำนวน 62 เครือ่ ง
พร้อมส�ำรองรถแบคโฮ จ�ำนวน 1 คัน เครือ่ งสูบน�ำ้ ขนาด 16x12 นิว้ จ�ำนวน 15 เครือ่ ง เครือ่ งสูบน�ำ้
ขนาด 8x8 นิ้ว จ�ำนวน 3 เครื่อง เครื่องสูบน�้ำขนาด 4x4 จ�ำนวน 1 เครื่อง และรถขุดอีก 5 คัน
ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการ
พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 17 นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ�ำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกเทศบาลเมืองเบตง ปลัดจังหวัดยะลา นายอ�ำเภอเบตง
ผู้อ�ำนวยการส่วน ผู้อ�ำนวยการโครงการ ส�ำนักงานชลประทานที่ 17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหา อุปสรรค หาแนวทางการจัดหาแหล่งน�ำ้
และการบริหารจัดการน�้ำอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการใช้น�้ำของท่าอากาศยานเบตง และน�้ำ
เพื่อสนับสนุนการผลิตประปารองรับการท่องเที่ยวของอ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
พลเอก ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ รองนายกรั ฐ มนตรี ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ
ลุ่มน�้ำสะแกกรัง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหิน
ดาด ต�ำบลแม่เลย์ อ�ำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์ ส�ำนักงานชลประทานที่ 16 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based) และแผนงานโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหา (Area Based/แผนงานปี 2562/2563 - 2565 Quick win/Master Plan) จัดท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ รองรับแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)
และการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ ้ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกิจกรรม “ปล่อยขบวน
คาราวานเครือ่ งจักรกล เครือ่ งสูบน�ำ้ รถบรรทุกน�ำ้ เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ที่ ทีค่ าดว่าจะประสบ
ภัยแล้ง” โดยมีนายสุรจิตร์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน นายสัญญา
แสงพุม่ พงษ์ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรมกรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา) นายวิชยั ไตรสุรตั น์ ผูอ้ ำ� นวย
การกองแผนงาน นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเครื่องจักรกล นายธีระพล ตั๊งสมบุญ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 11 ดร.วัชระ เสือดี ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ณ สนามฟุ ต บอล (น�้ ำ แก้ จ น) กรมชลประทาน
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
นายเฉลิ ม ชั ย ตรี น ริ น ทร์ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 17 พร้ อ มด้ ว ย
นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ผู้อ�ำนวยการส่วนบริหารจัดการน�้ำและ
บ�ำรุงรักษา ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาโก-ลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่
ท�ำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการน�้ำช่วงฤดูแล้งของกรมชลประทานต่อกลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น�้ำชลประทาน ทั้งยังติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน�้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร โดยเปิดร่องชักน�้ำ
จากแม่น�้ำโก-ลก สูบน�้ำเข้าสู่คลองปาเสมัส เพื่อป้องกันปัญหาการเสี่ยงขาดแคลนน�้ำ และไฟไหม้ป่า
พรุโต๊ะแดง
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่
ติดตามความก้าวหน้า โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ดร.ชิตชนก สมประเสริฐ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 14 นายกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รายงานความก้าวหน้าโครงการ
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ติดตามการด�ำเนินงานโครงการส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษานครศรีธรรมราช โดยมีนายปริญญา สัคคะนายก ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 15
นายศักดิ์ดา อยู่เดช ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วย
ผู้อ�ำนวยการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครศรีธรรมราช จากนั้นลงพื้นที่ชุมชนบ้านคีรีวง ต�ำบลก�ำโลน
อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามการสร้างฝายชะลอน�้ำในคลองท่าหา เพื่อช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในช่วงฤดูแล้ง
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ
และติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ การพัฒนาด้านต่างๆ
ภายใต้กรอบการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน�้ำ
โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และ
ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วยนายมาโนช
โภชนสมบูรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนบริหารจัดการน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา นายอดินนั ต์ หลานหมาด หัวหน้าฝ่าย
ส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานนราธิวาส และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการ
น�้ ำ ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง โดยการผั น น�้ ำ จากคลองยะกั ง ผ่ า นคลองน�้ ำ ด� ำ และสู บ ยกน�้ ำ เข้ า คลองบาโงที่
สถานี สู บ น�้ ำ คลองยะกั ง ส่ ง เข้ า ช่ ว ยเหลื อ พื้ น ที่ ป ลู ก ปาล์ ม น�้ ำ มั น จ� ำ นวน 37,800 ไร่ และเพิ่ ม
ความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่พรุบาเจาะ ป้องกันไฟไหม้ป่าพรุเขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โดยเริม่ สูบน�ำ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาสูบน�ำ้ สะสม
150 ชัว่ โมง ปริมาณน�ำ้ ทีส่ บู ได้ 540,000 ลูกบาศก์เมตร
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
ติดตามสถานการณ์ภยั แล้ง และการบริหารจัดการน�ำ้ ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 โดยมีนายณรงค์ อ่อนสอาด
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ณ ห้องประชุม กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562
ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากส�ำนักทรัพยากรน�้ำ
แห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม VDO
Conference ไปยังส�ำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 รวมทัง้ โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน�ำ้
และบ�ำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เพื่อติดตามสถานการณ์น�้ำในช่วงฤดูแล้ง และวิเคราะห์การบริหารจัดการ
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง
ชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา พร้อมคณะผู้บริหารกรมชลประทาน
ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และผลการด� ำ เนิ น งานการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ของ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาโก-ลก พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการส่งน�้ำ
และบ� ำ รุ ง รั ก ษาโก-ลก เพื่ อ สร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการส่วน
ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีร่ ว่ มให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการด�ำเนินงาน
ณ โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาโก-ลก ต�ำบลโฆษิต อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน
ในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์นำ�้ พร้อมด้วยผูแ้ ทนจากส�ำนัก
ทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม
VDO Conference ไปยังส�ำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 เพือ่ ติดตามสถานการณ์นำ�้ ในช่วงฤดูแล้ง
และวิเคราะห์การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ
ชัน้ 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
นายมนั ส ก� ำ เนิ ด มณี รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยบริ ห าร กรมชลประทาน ลงพื้ น ที่ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ
นางสาวอรพิ น ท์ สพโชคชั ย อนุ ก รรมการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ในการตรวจประเมินในพื้นที่ (ขั้นตอนที่ 2) ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีนายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน นายสุรชัย น�ำนาผล ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ท�ำการกลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทานรวมใจพัฒนา
เมืองสามน�้ำแพรกหนามแดง ต�ำบลแพรกหนามแดง อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2562
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
บู ร ณาการหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
โดยมี ด ร.ทวี ศั ก ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยบ� ำ รุ ง รั ก ษา กรมชลประทาน เข้ า ร่ ว มประชุ ม
ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2562
นายสุชาติ เจริญศรี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ พุม่ นาค
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนบริหารจัดการน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา นายนิพนธ์ ฟูศรี ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานชลบุรี
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมทดสอบระบบสูบผันน�้ำจากสถานีสูบน�้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต
ไปลงอ่างเก็บน�ำ้ บางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อนเดินเครือ่ งสูบน�ำ้ จริงในเดือนกรกฎาคม 2562
สถานีสูบน�้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (บริเวณถนนมอเตอร์เวย์
สาย 7 กิ โ ลเมตรที่ 29) ส� ำ หรั บ ใช้ สู บ น�้ ำ ส่ ว นเกิ น ในช่ ว งฤดู ฝ นในคลองพระองค์ ไ ชยานุ ชิ ต
ไปเติมให้กับอ่างเก็บน�้ำบางพระ เป็นการเพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน�้ำ
เพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภค และอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2562
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ลงพืน้ ทีด่ งู านความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงทุง่ ทับใน ต�ำบลแหลม อ�ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีหัวหน้าห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายอ�ำเภอหัวไทร นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลแหลม ก�ำนันต�ำบลแหลม ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 51 ร่วมลงพื้นที่พูดคุยกับราษฎร
ในพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบด้วย
เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
นายจรั ล ธาดา กรรณสู ต องคมนตรี พร้ อ มด้ ว ยนายอ� ำ พน กิ ต ติ อ� ำ พน องคมนตรี
เป็ น ประธานการประชุ ม ติ ด ตามและขั บ เคลื่ อ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ พื้ น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการด�ำเนินงาน
และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้ำ โดยมีดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา
กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากส�ำนักทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ
และการเกษตร (องค์ ก ารมหาชน) การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย กรมป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม VDO Conference ไปยังส�ำนักงานชลประทาน
ที่ 1 - 17 เพื่อการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น�้ำเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ช่วงฤดูน�้ำหลาก
และวิเคราะห์การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ
ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยดร.ทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน และดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกัน
แถลงข่ า วสถานการณ์ ภั ย แล้ ง และการเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ ฝนตกน้ อ ย ณ ห้ อ งประชุ ม 135
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทานได้วางมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ โดยพื้นที่
ที่ยังไม่ได้ท�ำการเพาะปลูกข้าวให้โครงการชลประทานทุกแห่งท�ำการประชาสัมพันธ์แนะน�ำให้
เกษตรกรทยอยเพาะปลูกตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และให้ใช้น�้ำฝนเป็นหลัก ส่วนพื้นที่ที่ได้
ท�ำการเพาะปลูกไปแล้ว กรมชลประทานจะด�ำเนินการส่งน�้ำแบบประณีตด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง
ซึ่งเป็นการส่งน�้ำแบบรอบเวรหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการสูบน�้ำให้เป็นไปตามรอบเวร
อย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ดร.ทวี ศั ก ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยบ� ำ รุ ง รั ก ษา กรมชลประทาน พร้ อ มด้ ว ย
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่
ตรวจสอบการใช้น�้ำในลุ่มน�้ำปิงเขตจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้และขอให้เกษตรกร
มีการใช้น�้ำอย่างประหยัด โดยมีนายวัฒนากร ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาดิน
ให้การต้อนรับ ณ ฝายชัว่ คราวกัน้ แม่นำ�้ ปิงแห่งที่ 1 ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอเก้าเลีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมกับนายเกียรติศักดิ์
หนูเเก้ว ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 8 นายวิวฒ
ั น์ ฐิตริ ตั นอัศว์ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนบริหารจัดการน�ำ้
และบ�ำรุงรักษา นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายเรืองศักดิ์
ฉกรรจ์ศิลป์ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาล�ำปลายมาศ นายสมชาย อังศิริลาวัลย์
ผูอ้ ำ� นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาล�ำนางรอง และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ไปติดตามสถานการณ์นำ�้
บริ เ วณรอบๆ อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ห้ ว ยจระเข้ เพื่ อ ร่ ว มประเมิ น สถานการณ์ น�้ ำ และแนะน� ำ แนวทาง
การจัดการน�้ำที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค ณ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
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เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส
พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ น�ำเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
อาทิ สุพรรณบุรี อุทัยธานี สิงห์บุรี และชัยนาท ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำเขื่อนภูมิพล โดย
ในส่วนของกรมชลประทานมี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา) นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 4 และนายดุสติ แสงสุคนธ์
ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานตาก ร่วมให้การต้อนรับ ณ เขือ่ นภูมพิ ล ต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอสามเงา
จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
นายเกี ย รติ ศั ก ดิ์ หนู เ เก้ ว ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 8 ลงพื้ น ที่ ไ ปติ ด ตาม
ความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหาไว้ 3 ระยะ คือ มาตรการในระยะสั้น ได้ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ท�ำการขุดร่อง
ชั ก น�้ ำ เข้ า สู ่ หั ว สู บ ประปา พร้ อ มกั บ จั ด หาแหล่ ง น�้ ำ ใกล้ เ คี ย ง เพื่ อ เพิ่ ม ต้ น ทุ น ปริ ม าณน�้ ำ ดิ บ
ในการผลิตประปา มาตรการในระยะปานกลาง จะร่วมกับกรมการทหารช่างด�ำเนินการขุดอ่างเก็บน�ำ้
ห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน�้ำห้วยตลาด มาตรการในระยะยาว พิจารณาตั้งสถานีผลิตน�้ำประปา
บริเวณอ�ำเภอโนนดินแดง โดยใช้น�้ำดิบจากอ่างเก็บน�้ำล�ำนางรอง
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่
ตรวจราชการบริ เ วณโรงสู บ น�้ ำ เขาแก้ ว อ� ำ เภอพยุ ห ะคี รี จั ง หวั ด นครสวรรค์ ซึ่ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่
ความรับผิดชอบของโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษามโนรมย์ ส�ำนักงานชลประทานที่ 10 เพื่อติดตาม
สถานการณ์น�้ำในพืื้นที่ โดยมีนายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10
บรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยนายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 10 ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษามโนรมย์ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ
ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน มอบหมายให้ส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 8 สนับสนุนเครื่องสูบน�้ำจ�ำนวน 3 เครื่อง ท�ำการสูบน�้ำจากแม่น�้ำมูลลงสู่คลองส่งน�้ำ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ต�ำบลละลมใหม่พัฒนา อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมกับเพิ่มอัตราการระบายน�้ำลงสู่คลองส่งน�้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของเขื่อนล�ำแชะ จากเดิมวันละ
864,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 1,036,800 ลูกบาศก์เมตร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
กรมชลประทาน โดยโครงการส่ ง น�้ ำ และบ� ำ รุ ง รั ก ษาท่ อ ทองแดง โครงการส่ ง น�้ ำ และ
บ�ำรุงรักษาวังบัว ได้สนับสนุนเครื่องสูบน�้ำ ขนาด 42 นิ้ว อัตราการสูบน�้ำ 3.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
จ�ำนวน 2 เครื่อง รวมปริมาณน�้ำที่ส่งได้จาก 18 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 25 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที พร้อมกับให้บริหารน�้ำในคลองชักน�้ำไม่ให้น้อยกว่า 20 - 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ตามข้ อ ตกลงกั บ เกษตรกร เพื่ อ เร่ ง ช่ ว ยเหลื อ ชาวนาในเขตของโครงการชลประทานวั ง บั ว
จั ง หวั ด ก� ำ แพงเพชร ที่ ก� ำ ลั ง ประสบปั ญ หาข้ า วกว่ า 1 แสนไร่ ขาดแคลนน�้ ำ ใกล้ ยื น ต้ น ตาย
เพราะภัยแล้งหลังฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินานกว่า 2 เดือน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์
สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และ
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำ
และการบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ทีส่ ำ� นักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
ส�ำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน ได้รว่ มปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือดับไฟป่าพรุควนเคร็ง
โดยด�ำเนินการเดินเครื่องสูบน�้ำขนาด 12 นิ้ว ที่ติดตั้งไว้บริเวณท�ำนบชั่วคราวคลองบางรักโพรง
คลองบางปอ ต�ำบลเคร็ง อ�ำเภอชะอวด และต�ำบลควนชะลิก อ�ำเภอหัวไทร ท�ำนบชั่วคราว
บ้านควนตีน บ้านควนป้อม ริมถนนสาย 4151 อ�ำเภอชะอวด ท�ำนบชั่วคราวคลองบ้านบางตั่ว
คลองโคกโหนด อ�ำเภอเชียรใหญ่ รวมสูบน�้ำได้วันละ 260,100 ลูกบาศก์เมตร และได้เสริม
เครือ่ งสูบน�ำ้ ขนาด 16 นิว้ อีก 4 เครือ่ ง ทีส่ ถานีสบู น�ำ้ ด้วยไฟฟ้า หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลการะเกด อ�ำเภอเชียรใหญ่
และศาลหลวงต้นไทร อ�ำเภอหัวไทร อีกทั้งยังได้น�ำรถแบ็คโฮ 4 คัน เข้าไปขุดลอกวัชพืชที่กีดขวาง
ทางน�้ำและเปิดทางน�้ำในจุดต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งน�้ำสู่ป่าพรุ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานยโสธร มอบหมายให้ นายสุรชัย ศรีเสมอ
หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการชลประทานยโสธร ลงพื้นที่น�ำเครื่องสูบน�้ำ
ขนาด Ø 8″ จ�ำนวน 2 เครื่อง เพื่อสูบน�้ำช่วยเหลือเกษตรกร ปลูกข้าวนาปี ในเขตพื้นที่ชลประทาน
ต�ำบลหัวเมือง อ�ำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พื้นที่รับผิดชอบของสถานีสูบน�้ำ P.5 ตามที่
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ได้ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องสูบ จากวันที่ 25
กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562
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เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562
นายพงศ์ ศั ก ดิ์ อรุ ณ วิ จิ ต รสกุ ล ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 11 ลงพื้ น ที่
ตรวจสถานการณ์ น�้ ำ และแนวทางการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ในเขตพื้ น ที่ ฝ ั ่ ง ตะวั น ออกของ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 11 คลองระพีพัฒน์แยกใต้ เริ่มจากประตูระบายน�้ำพระศรีเสาวภาคย์
อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จนถึง
ประตูระบายน�้ำปลายคลอง 13 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรพล อนุสรหิรัญการ
ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษารังสิตเหนือ นายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาชลหารพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษารังสิตใต้ โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
โครงการชลประทานปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ติดตาม รายงานสภาพ
ปัญหาเพือ่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาเนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ ทีร่ ะบายผ่านคลองระพีพฒ
ั น์ มีปริมาณน้อยจาก
ภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน�้ำในเขื่อนต�่ำต่อไป
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วยนายนิพนธ์ กิจโกศล
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนวิศวกรรม นายเกรียงศักดิ์ พุม่ นาค ผูอ้ ำ� นวยการส่วนบริหารจัดการน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา
นายถิรยุต ศรีสุเทพ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี นายทินกร สุทิน ผู้อ�ำนวยการโครงการ
ส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาประแสร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สถานีสูบน�้ำ
บ้านวังประดู่ ซึ่งเป็นโครงการผันน�้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน�้ำจังหวัดระยอง
ต�ำบลสามพี่น้อง อ�ำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน�้ำหลาก
และระบายน�้ำเพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีอย่างมีประสิทธิผล
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตาม
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ อ่างเก็บน�้ำห้วยเสนง ต�ำบลเฉลียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุรนิ ทร์ โดยมีดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน นายเกียรติศกั ดิ์
หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุปสถานการณ์น�้ำและการช่วยเหลือภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำและสถานการณ์
ภัยแล้งในจังหวัดสุรินทร์ และเป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้ำในพื้นที่ โดยมี
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 8 และนายประเทือง วันดี ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานสุรนิ ทร์ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
ระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ บริเวณที่ท�ำการโครงการ
อ่างเก็บน�้ำห้วยเสนง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ
ลงพืน้ ทีต่ รวจราชการด้านการบริหารจัดการน�ำ้ ในเขตพืน้ พีต่ ำ� บลร่มเย็น อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ได้ชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ
อ่างเก็บน�้ำน�้ำญวน มีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว (Rock fill Dam) กั้นล�ำน�้ำญวน
กว้าง 9 เมตร ยาว 572 เมตร สูง 45.70 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 36 ล้านลูกบาศก์เมตร
พื้นที่ชลประทาน 20,910 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งน�้ำช่วยเหลือการอุปโภค - บริโภคของราษฎรในพื้นที่
ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยตามแนวล�ำน�้ำญวนและน�้ำแม่ลาว
ด้านท้ายอ่างเก็บน�้ำ ในเขตอ�ำเภอเชียงค�ำ ณ โรงเรียนบ้านสบสาและพื้นที่ก่อสร้าง ต�ำบลร่มเย็น
อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยดร.ทวีศักดิ์
ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมทั้ง
ติ ด ตามความก้ า วหน้ า สถานการณ์ น�้ ำ เขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยมี น ายศั ก ดิ์ ศิ ริ อยู ่ สุ ข
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 6 เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562
ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามสถานการณ์
น�้ำในลุ่มน�้ำยัง มีนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 6 และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่
และได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งกระสอบทราย เข้าเสริมความมั่นคงแข็งแรงของ
พนังกั้นน�้ำยัง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน�้ำอีก 8 เครื่อง ที่สะพานยโสธร - ร้อยเอ็ด (ปากน�้ำยัง)
และอีก 6 เครื่อง ที่เขื่อนธาตุน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเร่งระบายน�้ำลงแม่น�้ำชี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน น�ำคณะสื่อมวลชน
สัญจรลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามแผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่างเดินหน้าคลองระบายน�ำ้ ชัยนาท - ป่าสัก
ซึ่งเป็น 1 ใน 9 แผนบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยมีแผนการด�ำเนินการก่อสร้าง
คลองและปรับปรุงคลองเดิมทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีค่ อื คลองชัยนาท - ป่าสัก ร่วมกับคลองระบายป่าสัก - อ่าวไทย
เพือ่ ช่วยเร่งการระบายน�ำ้ หลากลงสูท่ ะเลเร็วขึน้ ณ โครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาช่องแค อ�ำเภอตาคลี
จังหวัดชัยนาท
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี
ฝ่ายบ�ำรุงรักษา นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา)
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเครื่องจักรกล และนายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น�้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และการบริหารจัดการน�ำ้ ชี - มูล ตามข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตั กิ ารน�ำ้
อัจฉริยะ (SWOC) อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562
กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน�้ำที่สถานีแม่น�้ำมูล อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร จ�ำนวน
60 เครื่อง และที่โขงเจียมอีก 100 เครื่อง ทั้งหมดสามารถผลักดันน�้ำที่ท่วมในอุบลราชธานีออกสู่
แม่น�้ำโขงได้วันละกว่า 500 ล้านลูกบาศก์เมตร ท�ำให้การระบายน�้ำเป็นไปได้ด้วยดี และได้มี
การเตรียมการหากเกิดกรณีฝนตกโดยการเตรียมระดมสรรพก�ำลังทั้งเครื่องจักร เครื่องมือและ
ก�ำลังคนเพื่อร่วมกันผลักดันน�้ำออกล�ำน�้ำสายใหญ่ให้มากที่สุด โดยจัดก�ำลังเจ้าหน้าที่จากจังหวัด
ใกล้เคียงเข้ามาสลับท�ำหน้าที่เพื่อความต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
นายคณพศ วรรณดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านติดตามประเมินผลโครงการ ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ
พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ สิงห์วนาวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ติดตามประเมินผลโครงการ และคณะผูต้ ดิ ตาม
ประชุมติดตามการบริหารจัดการน�้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสยาม อิ่มเจริญ
ผู ้ อ� ำ นวยการโครงการส่ ง น�้ ำ และบ� ำ รุ ง รั ก ษาระโนด - กระแสสิ น ธุ ์ ส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 16
นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์
หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านขาว อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
นายอดิศร จ�ำปาทอง ผูอ้ ำ� นวยการส่วนอุทกวิทยา นายธาดา สุขะปุณพันธ์ ทีป่ รึกษาส�ำนักบริหาร
จัดการน�้ำและอุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ลงพื้นที่น�้ำล้นตลิ่ง บริเวณอ�ำเภอเมืองและ
อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (สถานี M.7) เพื่อส�ำรวจระดับความลึกของน�้ำล้นตลิ่ง
จัดท�ำเครื่องหมายระดับน�้ำสูงสุดที่เคยเกิดขึ้น (Flood Mark) ในพื้นที่น�้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งให้ความรู้
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและเตือนภัยน�้ำล้นตลิ่งแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการตื่นตัวต่อสถานการณ์น�้ำ
ในพืน้ ที่
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ภารกิจด้านการป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัย
อันเกิดจากน�้ำ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561
นายจานุ วั ต ร เลิ ศ ศิ ล ป์ เ จริ ญ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้
นายวิสูตร จันทร์เขียว หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน�้ำ ส่วนเครื่องจักรกล ส�ำนักงานชลประทานที่ 1
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตั้งรถนาคสูบน�้ำแบบพร้อมสูบ 100% บริเวณล�ำห้วยชะเยื้อง
ใกล้บ้านพักสวัสดิการทหารดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ประชาชนในพื้นที่และระบายน�้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก พร้อมกันนี้ได้ด�ำเนินการเฝ้าระวัง
ตามแผนที่บูรณาการจุดติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ (One Map)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 17 ร่วมกับ นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการส่วน ผู้อ�ำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานชลประทานที่ 17 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำ  การติดตั้ง
เครื่องสูบน�้ำ และการขุดลอกวัชพืช เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านยะกัง หมู่ที่ 11 ต�ำบลล�ำภู อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
นายเฉลิ ม ชั ย ตรี น ริ น ทร์ ผู ้ อ� ำ นวยการ ส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 17 ลงพื้ น ที่ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาปัตตานี โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทานปัตตานีเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุท กภัยปี 2561 โดยมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผูอ้ ำ� นวยการส่วน ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาปัตตานี ต�ำบลตาเซะ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา ผู้อ�ำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษาโก-ลก หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งและทดสอบ
การท� ำ งานของเครื่ อ งสู บ น�้ ำ ด้ ว ยระบบไฮดรอลิ ก (HYDRAULIC) เพื่ อ สู บ เร่ ง ระบายน�้ ำ และ
พร่องน�้ำในคลองระบายน�้ำสายต่างๆ ตรวจสอบการบริหารจัดการน�้ำและความพร้อมใช้งานของ
อาคารชลประทานต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ล่วงหน้าในพื้นที่เขตโครงการส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษาโก-ลก และโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาบางนรา
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา ผู้อ�ำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษาโก-ลก หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามสถานการณ์นำ�้
ในแม่น�้ำโก-ลก และติดตามการสูบระบายเพื่อพร่องน�้ำ การเร่งระบายน�้ำผ่านอาคารชลประทาน
และการบริหารจัดการน�ำ้ ของโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาโก-ลก และโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา
บางนรา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
นายประพิ ศ จั น ทร์ ม า รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยก่ อ สร้ า ง กรมชลประทาน นายชู ช าติ รั ก จิ ต ร
ผู ้ อ� ำ นวยการกองพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ขนาดกลาง นายพงศ์ ศั ก ดิ์ อรุ ณ วิ จิ ต รสกุ ล ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 11 นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ 11 นายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาชลหารพิจิตร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบระบายน�ำ้ ชลหารพิจติ ร จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมโครงการ
ส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาชลหารพิจิตร ที่ประชุมได้รับทราบผลการด�ำเนินการแก้ไขสถานการณ์น�้ำท่วม
โดยการซ่อมแซมคันดินที่ช�ำรุดและวาง Big Bag เป็นแนวป้องกันชั้นที่สอง รวมทั้งสูบน�้ำที่ท่วมขัง
ออกจากพื้นที่
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายนรเศรษฐ สองทอง
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมส�ำนักงานก่อร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้ ก ารต้ อ นรั บ นายเฉลิ ม เกี ย รติ คงวิ เ ชี ย รวั ฒ น์ รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ กรมชลประทาน
นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะลงพื้นที่คลองผันน�้ำคลอง
บางสะพาน ร่วมเป็นประธานเปิดงานก่อสร้างคลองผันน�้ำคลองบางสะพาน โครงการบรรเทา
อุทกภัยพื้นที่อ�ำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ พร้อมรายงานความเป็นมาของโครงการ
งานก่อสร้างคลองผันน�ำ้ คลองบางสะพาน มีแผนด�ำเนินงาน 2 ปี (พ.ศ. 2562 - 2563) เมือ่ ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำได้ 520 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดพื้นที่น�้ำท่วมได้
ประมาณ 4,894 ไร่ จ�ำนวนครัวเรือน 1,640 ครัวเรือน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ส�ำรวจน�้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำในล�ำเซบายที่ไหลเข้าท่วมถนน
และบ้านเรือนราษฎร โดยมีนายอ�ำเภอป่าติ้ว นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิ์ไทร เจ้าหน้าที่
จากส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร และนายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อ�ำนวยการ
โครงการชลประทานยโสธร พร้อมเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด สนับสนุนติดตัง้ เครือ่ งสูบน�ำ้ ขนาด 8 นิว้ 1 เครือ่ ง
เพื่อช่วยระบายน�้ำที่ท่วมขังบ้านกลางสระเกษ ต�ำบลโพธิ์ไทร อ�ำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
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เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานยโสธร มอบหมายให้ นายเฉลิมพล
สว่างวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 1 นายสุรชัย ศรีเสมอ หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อม
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำ ขนาด 8 นิ้ว จ�ำนวน 2 เครื่อง ขนาด 12 นิ้ว 1 เครื่องเพิ่ม
เพือ่ ช่วยเร่งระบายน�ำ้ จาก บุง่ น้อย  -  บงุ่ ใหญ่ ซึง่ เป็นจุดรับน�ำ้ จากเขตเทศบาลเมืองยโสธรให้ระบายลงสู่
แม่น�้ำชีได้เร็วขึ้น รวมติดตั้งเครื่องสูบน�้ำขนาด 8 นิ้ว 4 เครื่อง และเครื่องสูบน�้ำขนาด 12 นิ้ว 1 เครื่อง
ณ ชุมชนวัดสิงห์ท่าและด้านท้ายวัดศรีธรรม อ�ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
นางสาวสิ ริ ม า วั ฒ โน รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ยโสธร พร้ อ มด้ ว ยหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้ำบริเวณชุมชนบ้านใหม่ เขตเทศบาลเมืองยโสธร หน้าโรงแรมเจพี
โดยโครงการชลประทานยโสธร นายเฉลิมพล สว่างวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 1
พร้อมเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด ติดตัง้ เครือ่ งสูบน�ำ้ เจ็ตเทอร์โบ ขนาด 12 นิว้ จ�ำนวน 2 เครือ่ ง เพือ่ เร่งระบายน�ำ้
ที่ท่วมขังลงสู่แม่น�้ำชี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารเครื่ อ งจั ก รกลสู บ น�้ ำ ที่ 2 ส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 6 จั ง หวั ด ขอนแก่ น
สนับสนุนเครือ่ งผลักดันน�ำ้ ติดตัง้ ทีเ่ ขือ่ นยโสธร - พนมไพร จ�ำนวน 7 เครือ่ ง และทีส่ ะพานข้ามล�ำทวน
สวนพญาแถน จ�ำนวน 3 เครื่อง เพื่อเร่งการระบายของน�้ำจากล�ำน�้ำทวนและแม่น�้ำชีที่ยังท่วมขัง
ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
นายสวั ส ดิ์ นาคสุ ท ธิ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโครงการชลประทานยโสธร นายสุ ร ชั ย ศรี เ สมอ
หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำ
ขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง และขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง พร้อมเดินเครื่องสูบน�้ำจาก บุ่งน้อย - บุ่งใหญ่
อีกครั้ง หลังประสบปัญหาน�้ำท่วมบริเวณจุดสูบน�้ำเพื่อเร่งระบายน�้ำที่ท่วมขังในชุมชนวัดสิงห์ท่า
และด้านท้ายวัดศรีธรรม ชุมชนบ้านใหม่ เขตเทศบาลเมืองยโสธร ลงสู่แม่น�้ำชี
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เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเกื้อกูล
มานะสั ม พั น ธ์ ส กุ ล หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ศ วกรรม โครงการชลประทานเชี ย งใหม่ ลงพื้ น ที่ ต รวจสอบ
ความเสียหายบริเวณ ตลาดประตูก้อม ชุมชนศรีปิงเมือง ชุมชนหายยาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้ท�ำการติดตั้งเครื่องสูบน�้ำบริเวณชุมชนระแกงขนาด 8 นิ้ว จ�ำนวน 1 เครื่อง โดยจะเร่งระบายน�้ำ
ลงคลองแม่ ข ่ า บริ เ วณโรงสู บ น�้ ำ ศรี ด อนชั ย ลงสู ่ แ ม่ น�้ ำ ปิ ง อี ก ทั้ ง โครงการชลประทานเชี ย งใหม่
ได้ด�ำเนินการหน่วงน�้ำในล�ำน�้ำปิงที่ประตูระบายน�้ำท่าวังตาลจาก 22 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เหลือ 14 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในงานบริหารจัดการน�้ำชลประทานในระดับพื้นที่
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ และนายวีระ ด่านสกุล
เจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�ำ้ และปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับ ตัวแทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�ำนา ณ ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานถวาย
ราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ณ อาคารอเนกประสงค์ ส�ำนักงานชลประทานที่ 17 ต�ำบลกะลุวอเหนือ กิจกรรม
บ�ำเพ็ญกุศลด้วยการถวายเครื่องสังฆทาน ณ วัดเขานาคา ต�ำบลกะลุวอ และร่วมบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผู้อ�ำนวยการส่วน ผู้อ�ำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วม
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 11 และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ลงพื้นที่บริเวณคลอง 1
น�ำคณะจิตอาสาร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์
(คลอง 1 และคลอง 2) ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลนครรังสิต ต�ำบลประชาธิปตั ย์ อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
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เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐิน
พระราชทาน กรมชลประทาน ประจ�ำปีพุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุม่ พงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกวิทยา
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก งานชลประทานที่ 6 และคณะผู้บริหาร ร่วมประเคน
จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จ�ำนวน 10 รูป ทั้งนี้ได้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
รวมทัง้ พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธคี รัง้ นีด้ ว้ ย ณ ส�ำนักงานชลประทานที่ 6 อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธี
เปิดถนนโครงการปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง LMC (นาท่อม) โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 16
นายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสมพร ภู่ศิริ
รักษาการในต�ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน นายจงกรม สมพงษ์ ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา นายยงยุทธ เกิดสินธ์ชัย ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและ
บ�ำรุงรักษาท่าเชียด ผู้น�ำท้องถิ่น ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
พิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนคันคลอง LMC (นาท่อม) หมู่ที่ 4 ต�ำบลปรางหมู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต�ำบลปรางหมู่ และหมู่ที่ 1,4,8 ต�ำบลโคกชะงาย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รวมประมาณ 700 ครัวเรือน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
นายยรรยง กุน าค�ำ นายอ�ำเภอเถิน เป็น ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบือ้ งต้น อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยเย๊าะพร้อมระบบส่งน�ำ้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง
โดยมีนายปรีชา จานทอง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน กล่าวรายงาน
ความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยนายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทาน
ล�ำปาง นายนฤชา แสงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี กรมชลประทาน ผู้แทนจาก
หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ และระดับต�ำบล องค์กรภาคประชาชน ผู้น�ำชุมชน
ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า
120 คน ณ หอประชุมวัดปางอ้า ต�ำบลเวียงมอก อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายสุชาติ เจริญศรี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 9 นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำ
และบ� ำ รุ ง รั ก ษานฤบดิ น ทรจิ น ดา เกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า ร่ ว ม
“กิจกรรมปลูกต้นไม้ สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน�้ำปราจีนบุรี” รวมทั้ง
ปลูกหญ้าแฝกและปล่อยปลาลงสระ บริเวณแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
จุดการเรียนรู้ส�ำหรับผู้ร่วมงานวันดินโลกปี 2561 ณ อ่างเก็บน�้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี
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ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมปฏิบัติงานเป็นจิตอาสานิทรรศการ (มัคคุเทศก์)
บรรยายภาษาไทย ตลอดจนให้ ค� ำ แนะน� ำ หรื อ ตอบค� ำ ถามจากผู ้ ช มนิ ท รรศการงานอุ ่ น ไอรั ก
คลายความหนาว “สายน�้ำ แห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�ำปาง เพือ่ เยีย่ มชมและติดตามผลงานการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 14 – 15
มกราคม 2562 และพบปะประชาชน ณ โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ 31 ต� ำ บลช่ า งเคิ่ ง
อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ
คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร
โครงการ นายจานุ วั ต ร เลิ ศ ศิ ล ป์ เ จริ ญ ผู ้ อ�ำ นวยการส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 1 พร้ อ มด้ ว ย
คณะผู้บริหารกรมชลประทาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
ผลการด�ำเนินงานด้านชลประทาน
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 7 รองผูอ้ ำ� นวยการ ผูอ้ ำ� นวยการส่วน
ผู้อ�ำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�ำนักงานชลประทานที่ 7
และโครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ” Run For Health
จัดโดยส�ำนักงานชลประทานที่ 7 ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ในการนี้รองอธิบดีฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร - หลานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดส�ำนักงาน
ชลประทานที่ 7 ที่เรียนดีเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ จ�ำนวน 20 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
นายจานุ วั ต ร เลิ ศ ศิ ล ป์ เ จริ ญ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 1 พร้ อ มด้ ว ย
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สังกัดส�ำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า ณ ลานสนามหญ้า
ริมคลองแม่ข่าทางเข้าโรงแรมนิ่มซี่เส็ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
นายสัมพันธ์ เดือนศิรริ ตั น์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานนอกสถานที่ 1 วัน” ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีนักเรียนจากโรงเรียนตาลสุมพัฒนา ต�ำบลตาลสุม อ�ำเภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 40 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยุวชลกร
ได้มีโอกาสพบปะ และสร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม
กรมชลประทาน น�ำข่าวสาร ความรู้และประโยชน์ของงานชลประทานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่
ชุ ม ชน รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ ยุ ว ชลกรมี จิ ต ส� ำ นึ ก และความต้ อ งการที่ จ ะสื บ ทอดอาชี พ เกษตรกรรม
จากบิดา - มารดา หรือเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้านการเกษตรและชลประทานต่อไป
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
กรมชลประทานได้ร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในการลดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยจัดส่งรถยนต์บรรทุกน�้ำ จ�ำนวน 2 คัน พร้อมรถยนต์บรรทุกน�้ำติดตั้ง
เครื่องพ่นไอน�้ำ จ�ำนวน 1 คัน เข้าร่วมปฏิบัติการท�ำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่เขตบางเขน บริเวณอู่ ขสมก. ถึงวงเวียนบางเขน และส่งรถยนต์บรรทุกน�้ำ จ�ำนวน 4 คัน
เข้าร่วมปฏิบตั กิ ารท�ำความสะอาดฝุน่ ละอองบนพืน้ ผิวถนนร่วมกับเจ้าหน้าทีเ่ ขตสายไหม บนถนนวัดเกาะ
ตัง้ แต่ถนนเพิม่ สินถึงหมูบ่ า้ นเกาะแก้ว บริเวณประตูคลองถึงตลาด KC ทัง้ 2 ฝัง่ และส่งรถยนต์บรรทุกน�ำ้
ติดตั้งเครื่องพ่นไอน�้ำ จ�ำนวน 2 คัน ปฏิบัติการท�ำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่เขตดินแดง บนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า ตั้งแต่คลองน�้ำแก้ว สวนป่าวิภาวดี อุโมงค์ดินแดง
รอบศาลาว่าการ กทม. และส่งรถยนต์บรรทุกน�้ำ จ�ำนวน 4 คัน ปฏิบัติการท�ำความสะอาดฝุ่นละออง
บนพื้นผิวถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตดุสิต ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกศรีย่าน ถึงวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
(แยกเกียกกาย)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
ส�ำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน น�ำเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานในสังกัด
จ�ำนวน 40 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันท�ำความสะอาด
พื้นที่เขตพระราชฐาน เขาดินวนา โดยมีพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการ
ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่เขตพระราชฐาน เขาดินวนา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี พร้อมด้วยนายวรกร เจริญวงศ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายมนชล ศรีชัยกูล หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษาที่ 1 และนายกมล พรหมเสนา หัวหน้าฝ่ายช่างกลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “กสิกรรมธรรมชาติปลอดสารพิษ” ณ ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 1
ต�ำบลช�ำผักแพว อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
นายจานุ วั ต ร เลิ ศ ศิ ล ป์ เ จริ ญ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้
นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อ�ำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศและบนท้องถนน โดยใช้รถบรรทุกน�้ำ จ�ำนวน 6 คัน
ในการฉี ด พ่ น ละอองน�้ ำ เพื่ อ ลดฝุ ่ น ละอองในอากาศและบนท้ อ งถนน ตามนโยบายของ
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานยโสธร ร่วมต้อนรับ นายวิวฒ
ั น์ ศัลยก�ำธร
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมงานสมัชชาเกษตรกรรมยัง่ ยืนจังหวัดยโสธร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีการระดมความคิดทุกภาคีเครือข่าย รวมถึงร่วมจัดท�ำข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืนของจังหวัดยโสธร โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร
จ�ำนวน 300 ราย ร่วมจัดงาน ณ วัดป่าสิริมงคล (วัดป่าค�ำครตา) หมู่ที่ 3 บ้านค�ำครตา ต�ำบลดงมะไฟ
อ�ำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย
หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 3 ที่ 5 และที่ 7 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเวทีประชาคมคืนข้อมูล
โครงการกระเพาะหมูทองค�ำ ปากกุดหวาย เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรแหล่งน�้ำของชุมชน โดยให้
ความส�ำคัญในการพัฒนาแหล่งน�้ำร่วมกัน ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำแบบประชารัฐ ในเขตพื้นที่
ต�ำบลหนองกินเพล โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาท ในการพัฒนาแหล่งน�้ำ
ร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเกิดจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์และบริการน�้ำดื่ม
ณ จุดบริการประชาชนส�ำนักงานชลประทานที่ 12 บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
นายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 5 เป็นประธานในพิธีปล่อย
ขบวนรถบรรทุกน�้ำออกให้บริการประชาชน โดยมีผู้อ�ำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อ�ำนวยการ
โครงการชลประทานหนองคาย หัวหน้าส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม การปล่อยขบวนรถบรรทุกน�้ำดังกล่าว เป็นหนึ่งใน
แผนการด�ำเนินโครงการ “กรมชลประทาน บริการประชาชน” โดยแจกจ่ายน�ำ้ เพือ่ การอุปโภค - บริโภค
รวมถึงน�้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาและลดปัญหาการขาดแคลนน�้ำในเขตพื้นที่
บ้านก่องขันธ์ และบ้านโพธิ์ศรี ต�ำบลนาหนัง อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยส่งรถบรรทุกน�้ำ
ขนาด 6,000 ลิตร จ�ำนวน 4 คัน และรถบรรทุกน�้ำขนาด 12,000 ลิตร จ�ำนวน 1 คัน
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
นายมนั ส ก� ำ เนิ ด มณี รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยบริ ห าร กรมชลประทาน เป็ น ประธานในพิ ธี
เปิดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาเราท�ำความดี ด้วยหัวใจ รวมใจกลุ่มผู้ใช้น�้ำ ร่วมกันบ�ำรุงรักษา
โครงการชลประทานขนาดเล็ ก อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช” โดยมี
นายปริญญา สังคะนายก ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน และกลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทานในพื้นที่ภาคใต้
จ�ำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงการฯ ด้วยการตัดหญ้า และเก็บขยะ
บริเวณหัวงาน และบริเวณฝาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โครงการฝายคลองปากลงอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ หมู่ที่ 8 ต�ำบลกรุงชิง อ�ำเภอนบพิต�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“โครงการจิ ต อาสารวมใจกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ ร่ ว มกั น บ� ำ รุ ง รั ก ษา โครงการชลประทานขนาดเล็ ก
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
ุ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
บรมราชาภิเษก” เพือ่ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ บริเวณฝายบ้านเขาแดงพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลทับช้าง อ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ รวมใจกลุ่มผู้ใช้น�้ำ ร่วมกันบ�ำรุงรักษา
โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ” โดยมีนายปรีชา จานทอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักชลประทานที่ 2 เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่
อ�ำเภอแม่สรวย และกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ จ�ำนวนประมาณ 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ แสดงพลังความจงรักภักดี
และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ณ โครงการอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ห้ ว ยมะแกงอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัว
กิจกรรม “โครงการจิตอาสาเราท�ำความดี ด้วยหัวใจ รวมใจกลุ่มผู้ใช้น�้ำ ร่วมกันบ�ำรุงรักษา
โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
โดยมีนายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 7 นายสาธร สาธุภาค
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 นายพิศิษฐ ผลิสินเอี่ยม ผู้อ�ำนวยการ
โครงการชลประทานมุกดาหาร คณะเจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทานกว่า 500 คน ร่วมกัน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงการฯ ด้วยการก�ำจัดวัชพืชและท�ำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่
อ่างเก็บน�้ำและบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยทาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ต�ำบลกกตูม อ�ำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
นายวรายุทธ คงนุย้ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ�ำ จัดพิธเี ปิดโครงการจิตอาสารวมใจกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ร่วมกันบ�ำรุงรักษา
โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริทวั่ ประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก กิจกรรมเปิดตัวโครงการ (Kick off) ณ โครงการฝายคลองกะปง
พร้อมระบบส่งน�้ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลกะปง อ�ำเภอกะปง จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานน่าน เป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรม
โครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น�้ำ ร่วมกันบ�ำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด
โครงการชลประทานน่าน กลุ่มผู้ใช้น�้ำ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ
(Kick off) และร่วมกันท�ำกิจกรรมบ�ำรุงรักษาโครงการอ่างเก็บน�ำ้ น�ำ้ เกีย๋ นอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ต�ำบลน�ำ้ แก่น อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
นายกตัญญู ใจชืน้ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานแม่ฮอ่ งสอน เป็นประธานเปิดการด�ำเนิน
กิจกรรมเปิดตัว (Kick off) โครงการจิตอาสารวมใจกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ร่วมกันบ�ำรุงรักษา โครงการชลประทาน
ขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่บริเวณฝายปู่ปุ๊ด
อ�ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน โดยมี ก ลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ น�้ ำ จากฝายปู ่ ปุ ๊ ด กลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ น�้ ำจากอ่ า งเก็ บ น�้ ำ
ห้วยแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อ�ำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off
โครงการพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสยาม อิ่มเจริญ ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา
ระโนด - กระแสสิ น ธุ ์ นายโสพั น ธุ ์ ออมทรั พ ย์ หั ว หน้ า ฝ่ า ยส่ ง น�้ ำ และบ� ำ รุ ง รั ก ษาที่ 3 และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต�ำบลร�ำแดง อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ได้ร่วมเปิดป้าย
หมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จ�ำนวน 5,000 ตัว
ณ ประตูระบายน�้ำสทิงหม้อ หมู่ที่ 6 ต�ำบลร�ำแดง อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 จัดกิจกรรมส่งน�้ำปฐมฤกษ์
เป็นการทดสอบส่งน�ำ้ งานจัดระบบน�ำ้ สถานีสบู น�ำ้ บ้านห้วยเซือม ต�ำบลไคสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โดยนายสมศักดิ์ วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ หน่วยงานอื่น และผู้น�ำท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
โครงการชลประทานตาก ฝ่ายส่งน�้ำบ�ำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตาก เกษตรจังหวัดตาก และอ�ำเภอเมืองตาก น�ำรถบรรทุกน�้ำ เข้าสนับสนุนน�้ำเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในช่วงวิกฤตภาวะขาดน�้ำจากภัยแล้ง ตามภารกิจที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ร่วมกันด�ำเนินการบรรเทาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยร่วมกันจัดสายการขนส่งน�้ำโดยรถบรรทุกน�้ำ
จากส่วนราชการ จ�ำนวน 3 คัน ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และโครงการชลประทานตาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 2
และหมู่ 5 ต�ำบลหนองบัวใต้ และหมู่ 12 บ้านห้วยนึ่ง ต�ำบลแม่ท้อ อ�ำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2562
ดร.ทองเปลว กองจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมชลประทาน พร้ อ มด้ ว ยดร.ทวี ศั ก ดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และนายมนัส ก�ำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2562 โดยรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดพิธที ำ� บุญตักบาตรพระสงฆ์
และสามเณร จ�ำนวน 410 รูป พิธีถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2562
ส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ได้จัดให้มีการประชุมหารือชี้แจงเวทีประชาคม
การก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองยม น่าน จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมเทศบาลต�ำบลป่ากุมเกาะ
อ� ำ เภอสวรรคโลก จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย โดยมี น ายดุ สิ ต ฉิ ม พลี นายกเทศมนตรี ต� ำ บลป่ า กุ ม เกาะ
เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 3/1 (จังหวัดพิษณุโลก)
หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และผูน้ ำ� ท้องถิน่ เข้าร่วมประชุมโครงการฯ ดังกล่าว เพือ่ เป็นการสร้าง
ความเข้าใจให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาแหล่งน�้ำ ในเขตพื้นที่ต�ำบลป่ากุมเกาะและพื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 11 นายชูชาติ รักจิตร ผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดกลาง
ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แนวกั้นน�้ำเค็มคลองด่านช�ำรุด
เนือ่ งจากน�ำ้ ทะเลหนุนสูง พร้อมติดตามการแก้ไข และการก่อสร้างโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายน�ำ้
ชลหารพิจิตร (ชลหารพิจิตร 3) ณ โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาชลหารพิจิตร ต�ำบลคลองด่าน
อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายมนัส ก�ำเนิดมณี รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าทีก่ รมชลประทาน สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ” บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณพื้นที่
กรมชลประทาน อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานยโสธร พร้อมนายเฉลิมพล สว่างวงศ์
หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการชลประทานยโสธร น�ำเครื่องมือ
เครื่ อ งจั ก รก� ำ จั ด ผั ก ตบชวา ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในจั ง หวั ด ยโสธร จั ด กิ จ กรรม “จิ ต อาสาพั ฒ นา
ล� ำ น�้ ำ ล� ำ คลอง” เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ประจ� ำ ปี
พุ ท ธศั ก ราช 2562 ของจั ง หวั ด ยโสธร โดยมี น ายนิ ก ร สุ ก ใส ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ยโสธร
เป็นประธานในพิธี
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดกลาง นายวรพจน์ เพชรนรชาติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 มอบหมายให้ นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิ
เศรษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ กรมชลประทาน
อ� ำ เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี และกองพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ขนาดกลาง ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
โครงการจิ ต อาสาเราท� ำ ความดี ด ้ ว ยหั ว ใจ บ�ำ เพ็ ญ สาธารณประโยชน์ ที่ จั ด โดยสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า
วิ ศ วกรรมชลประทาน ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ณ บริ เ วณพุ ท ธสถาน เชิ ง ท่ า - หน้ า โบสถ์ แ ละ
คลองบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
นายศุภชัย เอีย่ มสุวรรณ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเรือ่ งการบริหาร
จัดการน�้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการบริหารจัดการน�้ำ
และการเตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ สถานการณ์ ภั ย แล้ ง และน�้ ำ ท่ ว ม ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 1 ผู้อ�ำนวยการส่วน
ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดส�ำนักงานชลประทานที่ 1 และหน่วยงานต่างๆ
อาทิ ส�ำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กองอ�ำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ส�ำนักประชาสัมพันธ์จงั หวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมภิ าคเขต 9 คณะสือ่ มวลชนและหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ ส�ำนักงานชลประทานที่ 1
ถนนทุ่งโฮเต็ล ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 7 น�ำข้าราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด ชลประทานที่ 7 จั ด พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น ข้ า ราชการที่ ดี แ ละ
พลังของแผ่นดิน ประจ�ำปี 2562 นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
พร้อมนางภารดี โลมาลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายเฉลิมพล สว่างวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษาที่ 1 นายสุพจน์ ก้อนภูธร หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 3 นายสุรชัย ศรีเสมอ
หั ว หน้ า ฝ่ า ยช่ า งกล และเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด โครงการชลประทานยโสธร เข้ า ร่ ว มพิ ธี ฯ
ณ ส�ำนักงานชลประทานที่ 7
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
โครงการชลประทานแพร่และโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่ยม พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบ�ำรุงรักษา
โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ณ อ่างเก็บน�้ำห้วยขมิ้น ต�ำบลป่าแมต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานตาก นายนครชัย มัน่ เมือง หัวหน้าฝ่าย
ส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานตาก นายบรรจง ขุนเพชร นายอ�ำ เภอสามเงา
พันโท อนุชา กลิ่นชะเอม ผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 3 นาวาตรี ปากร ศรีธรรม
รองผู้บังคับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 3 นายวิฑูรย์ ภู่ชินาพันธ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลวังหมัน ก�ำนันต�ำบลวังหมัน เกษตรกรผู้ใช้น�้ำชลประทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการ
ชลประทานตาก และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น�้ำร่วมกัน
บ�ำรุงรักษา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้กล่าวค�ำปฏิญาณ “เราท�ำความดีด้วยหัวใจ” ณ โครงการอ่างเก็บน�้ำ
ห้วยดงตึงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน ต�ำบลวังหมัน อ�ำเภอสามเงา
จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
จิ ต อาสา “เราท� ำ ความดี ด ้ ว ยหั ว ใจ” พั ฒ นาห้ ว ยสุ ค รี พ อ่ า งเก็ บ น�้ ำ บางพระ ต� ำ บลบางพระ
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี
เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี หน่วยงานภายนอก
ที่อยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอ่างเก็บน�้ำบางพระ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170 คน
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยรองอธิบดีและผู้ทรงคุณวุฒิ
กรมชลประทาน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ�ำปี
2562 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยองคมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ส่วนราชการในพระองค์ ประธานองค์กรอิสระ
ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และรัฐวิสาหกิจร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา (28 กรกฎาคม 2562)
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธาน
มอบอุปกรณ์กีฬา เพือ่ เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้ออกก�ำลังกาย เป็นการเสริมสร้าง
สุขลักษณะนิสัยที่ดีในการบ�ำรุงรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงและมีสติปัญญาที่ดี ให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านวังก์พง และโรงเรียนบ้านวังยาว อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกิจกรรม
บ� ำ เพ็ ญ สาธารณประโยชน์ บริ เ วณโครงการส่ ง น�้ ำและบ� ำ รุ ง รั ก ษาพระยาบรรลื อ เพื่ อ สานต่ อ
พระปณิธานโครงการจิตอาสา เราท�ำความดีด้วยหัวใจ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ิ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 11
นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพระยาบรรลือ พร้อมด้วย
ผู้อ�ำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส�ำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรม
ณ บริเวณโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาพระยาบรรลือ อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 จัดกิจกรรมถ่ายโอนภารกิจ
บริหารจัดการน�้ำ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยนายพรสิทธิ์ สิทธิวันชัย ผู้อ�ำนวยการส่วนวิศวกรรม
ส� ำ นั ก งานชลประทานที่ 5 นายทวี ชุ ช ายสงค์ ผู ้ แ ทนโครงการชลประทานหนองคาย และ
นางมณี วงศ์ษาพาน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10
ท�ำหน้าที่ส่งมอบงานจัดระบบน�้ำสถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม ต�ำบลหินโงม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย นายจันทรา ดาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหินโงม เป็นผู้รับมอบงาน
ต่ อ หน้ า พยาน ประกอบด้ ว ยผู ้ น� ำ ชุ ม ชนและเกษตรกร การถ่ า ยโอนภารกิ จ บริ ห ารจั ด การน�้ ำ
เป็นการปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2553
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อ�ำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมเปิดพิธีการสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ าร โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการมีสว่ นร่วมเพือ่ จัดตัง้ คณะกรรมการจัดการชลประทาน
หลั ก สู ต ร การวางเเผนการบริ ห ารจั ด การน�้ำ เพื่ อ สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน�้ำป๋าม อ�ำเภอพร้าว อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ ริมดอยรีสอร์ท
ต�ำบลเมืองงาย อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562
นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยนายณัทเศรษฐ์
ถิรวัฒน์ธนกร ผู้อ�ำนวยการโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาหัวนา และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ ม พร้อมให้กำ� ลังใจราษฎรทีป่ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีบ่ า้ นหัวสะพาน และบ้านหนองโอง
ต�ำบลโนนสัง อ�ำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ จ�ำนวนกว่า 200 ชุด
ทั้งยังได้สนับสนุนเรือของกรมชลประทานไว้ให้ราษฎรในพื้นที่ใช้ส�ำหรับเดินทางเข้า - ออก หมู่บ้าน
จ�ำนวน 1 ล�ำ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
นายเจษฎา แป้นจันทร์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายช่างกล โครงการ
ส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาหัวนา ส�ำนักงานชลประทานที่ 8 น�ำรถบรรทุก 2 ตัน และเรือ เพื่อน�ำถุงยังชีพ
ไปแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และน�ำเรืออ�ำนวยความสะดวก ในการรับ - ส่งนักเรียน
ที่เดินทางไปโรงเรียน ณ บ้านหนองโอง ต�ำบลโนนสัง อ�ำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
นายสุ พั ฒ น์ ฤทธิ ชู ผู ้ อ� ำ นวยการโครงการส่ ง น�้ ำ และบ� ำ รุ ง รั ก ษาโดมน้ อ ย พร้ อ มด้ ว ย
นายก� ำ จรเดช สงใย หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ศ วกรรม นายอมรศั ก ดิ์ ศั ก ดิ์ แ สน หั ว หน้ า ฝ่ า ยช่ า งกล
นางณลินภัสร์ สุรสิริศิลป์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา
โดมน้อย น�ำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลต�ำบลไร่ใต้
อ�ำเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตวั แทนจากองค์การบริหารส่วนต�ำบลไร่ใต้เป็นผูร้ บั มอบ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ส�ำนักงานชลประทานที่ 1
มอบหมายให้ น ายอุ ด ม ม้ า เมื อ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งเคลื่ อ นที่ พร้ อ มด้ ว ย
เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผูใ้ ช้นำ�้ ชลประทาน หลักสูตร “การประชุม
ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ” ฝายห้วยสุวรรณ (โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ วนบ้านกองแหะ) ต�ำบลโป่งแยง
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการเกษตรวิชญา หมู่ที่ 4 ต�ำบลโป่งแยง
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
นายสัมพันธ์ เดือนศิรริ ตั น์ ผูอ้ ำ� นวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกร
ผู้ประสบภัย” ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกัน 21 จังหวัด ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล
เกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน�้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
นายชวน หลี ก ภั ย ประธานสภาผู ้ แ ทนราษฎร และคณะ ลงพื้ น ที่ พ บปะเยี่ ย มเยี ย น
ให้ ก� ำ ลั ง ใจพร้ อ มมอบสิ่ ง ของให้ แ ก่ พี่ น ้ อ งประชาชน และมอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ โ รงเรี ย น
ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจากอุทกภัยเนื่องจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ
โดยมี น ายสั ม พั น ธ์ เดื อ นศิ ริ รั ต น์ ผู ้ อ� ำ นวยการโครงการชลประทานอุ บ ลราชธานี พร้ อ มด้ ว ย
นายอรรถกร นนทะดี หัวหน้าฝ่ายส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาที่ 3 นายอิสรา เทียนศรี ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา ส�ำนักงานชลประทานที่ 7 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ
ณ โรงเรี ย นบ้ า นโนนข่ า โนนยาง อ� ำ เภอพิ บู ล มั ง สาหาร และโรงเรี ย นบ้ า นดุ ม ใหญ่ โ นนยาง
อ�ำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
ส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานี
น�ำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นจิตอาสาร่วมกันเก็บกวาดขยะท�ำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย คืนความสดใสให้ชุมชน ณ วัดป่าศรีหัวเรือทอง ต�ำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ภารกิจด้านการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ร่วมเป็นแขกรับเชิญ
และให้สัมภาษณ์สดในรายการบ่ายนี้มีค�ำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ตอน โปรแกรม
ช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน�้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ (NARK) ซึ่งเป็นโปรแกรม
ส�ำหรับบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำและจัดสรรน�้ำระดับโครงการชลประทาน รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่
งานวิจยั และสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับเครือ่ งมือการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ แก่สาธารณะ
ในวงกว้าง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
นายประทีป ภักดีรอด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา รักษาการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
กรมชลประทาน โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/กอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
นายมนัส ก�ำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร กรมชลประทาน เพือ่ พิจารณาแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของกรมชลประทาน โดยมีคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร กรมชลประทาน ผู้อำ� นวยการ
ส�ำนัก/กอง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เข้าประชุมร่วมพิจารณา
หารือในประเด็นดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอ�ำนวยการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
นายมนัส ก�ำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม
คณะท� ำ งานคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด� ำ เนิ น งานของกรมชลประทาน เพื่ อ รั บ ทราบผล
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด� ำ เนิ น งานของกรมชลประทาน ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ซึ่งกรมชลประทานได้คะแนนที่ 85.45 เป็นล�ำดับที่ 78 จากหน่วยงานราชการที่เข้ารับ
การประเมิน 146 หน่วยงาน และเพือ่ รับทราบร่วมกันถึงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3
อาคารอ�ำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธาน
การประชุมคณะท�ำงานด�ำเนินงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีนายชยันต์ เมืองสง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ า นวิ ศ วกรรมชลประทาน (ด้ า นส� ำ รวจหรื อ ออกแบบ) พร้ อ มด้ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก และ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม เพือ่ หารือคณะท�ำงานการด�ำเนินงานโครงการความร่วมมือไทย - ญีป่ นุ่
และคณะท�ำงานความร่วมมือไทย - อาเซียน ณ ห้องดงตาล ชัน้ 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561
ส่วนเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ ส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา จัดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ เพือ่ การบริหารจัดการข้อมูล
เชิ ง พื้ น ที่ ใ นงานชลประทาน” ณ ห้ อ งอบรมคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น 3 อาคารอรุ ณ อิ น ทรปาลิ ต
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการฝึกอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ และสามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานชลประทานได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ดร.ทวี ศั ก ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บ ดี ฝ ่ า ยบ� ำ รุ ง รั ก ษา กรมชลประทาน ให้ ก ารต้ อ นรั บ
คณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (THA 2019) ในหัวข้อ “THA 2019
International Conference on Water Management and Climate Change toward Asia’s
Water - Food Nexus and SDGs” พร้อมด้วยนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ท รงคุณวุฒิด้า น
วิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา) นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อ�ำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น�้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายธาดา สุขะปุณพันธ์ ที่ปรึกษา
ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวม กระบวนการ
ท�ำงาน และการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รวมถึงแผนการในอนาคตของศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ
กรมชลประทาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา) เป็น
ประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และการน�ำแนวคิดการประยุกต์ใช้แนวทาง Water Ordering
มาใช้ในประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมกันหารือถึงกรอบความร่วมมือในการด�ำเนินการร่วมกันในรูปแบบ
ของ Technical Cooperation โดยมีดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา
นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายเนรมิต เทพนอก ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรม (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและจัดการน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำส�ำนักงานชลประทานที่ 12)
นายธาดา สุขะปุณพันธ์ ทีป่ รึกษาส�ำนักบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกวิทยา นายกาญจดินทร์ สระประทุม
ผู้อ�ำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ กรมชลประทาน พร้อมด้วย Dr. John Dore
Senior Water Resources Specialist Australia’s Department of Foreign Affairs and
Trade, Australian Embassy, Bangkok, Thailand Mr.George Warne, Expert in Water
Management and Water Reforms, RMCG Australia คณะผู้แทนออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
นายประทีป ภักดีรอด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นประธาน
การประชุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู ้ ร ะหว่ า งศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารกั บ
ส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ร่วมด้วยนายวัชระ เสือดี ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ณ ห้องประชุม Smart Survey ชัน้ 3 อาคารวิชาการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการวางแผน
ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) และพิจารณาแนวทางการจัดท�ำ
ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ด้านน�ำ้ และการชลประทาน เพือ่ ให้การปฏิบตั สิ มั ฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนภารกิจกรมได้อย่างสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรมชลประทาน (ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ)
กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลอง
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ รุน่ ที่ 25 ณ สโมสรกรมชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
โดยมีนายจ�ำนงค์ เมตตาจิตร ผูอ้ ำ� นวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กล่าววัตถุประสงค์การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนยุทธศาสตร์ การบริหารงานด้านต่างๆ การท�ำงานเป็นทีม ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรม
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา ร่วมต้อนรับ
คณะผูบ้ งั คับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจ�ำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64
จ�ำนวน 148 นาย ทีเ่ ดินทางมาศึกษาดูงานด้านบทบาท ภารกิจ การจัดการองค์การ การบริหารจัดการน�ำ้
ของกรมชลประทาน และเข้าเยี่ยมชมการท�ำงานของศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ Smart Water
Operation Center (SWOC) โดยมีนายธาดา สุขะปุณพันธ์ ที่ปรึกษาส�ำนักบริหารจัดการน�้ำ
และอุทกวิทยา นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อ�ำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้ำ และ
นายสันติ เต็มเอี่ยม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้ำที่ 1 เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง
ชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
นายธี ร ะพล ตั๊ ง สมบุ ญ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก บริ ห ารจั ด การน�้ ำ และอุ ท กวิ ท ยา ร่ ว มกั บ
นายวัชระ เสือดี ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรูร้ ะหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารกับส�ำนักบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกวิทยา
เพื่อให้การปฏิบัติงานสัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน
ได้อย่างสมบูรณ์ ในด้านการวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กร และการจัดท�ำข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data
ด้ า นน�้ ำ และการชลประทาน ณ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารน�้ ำ อั จ ฉริ ย ะ (SWOC) ชั้ น 3 อาคาร 99 ปี
หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
นายประทีป ภักดีรอด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็นประธาน
การประชุมหน่วยงานความร่วมมือการด�ำเนินงานด้านแผ่นดินไหว (MOU) ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมทรัพยากรธรณี ณ ห้องประชุม The Smart Surveyer
ส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ชั้น 3 อาคารที่ท�ำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 19 -23 พฤษภาคม 2562
ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายธนา สุวฑั ฒน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการน�้ำ
และอุทกวิทยา นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา นายกาญจดินทร์ สระประทุม
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนโครงการเงินกูแ้ ละกิจการต่างประเทศ ส�ำนักบริหารโครงการ และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและการชลประทาน
เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ได้แก่ การประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดการ
ระบบข้อมูลด้านการชลประทาน (RIDIMIS) ความร่วมมือโครงการน�ำร่องระบบติดตามสถานการณ์
เพื่อการบริหารจัดการน�้ำ หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง Hydraulic Physical Model และเรื่อง Climate
Change Adaptation for Irrigation Water Management ตลอดจนข้อเสนอความร่วมมือใหม่
รวมทั้งน�ำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยร่วม ณ สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการน�้ำอัจฉริยะ
ส�ำนักงานชลประทานที่ 10 (SWOC) พร้อมร่วมพูดคุยกับ SWOC ของโครงการชลประทาน
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาในสังกัด และได้เปิดกิจกรรมคลินิกชลประทาน เพื่อแสดงผลงาน
ให้ค�ำปรึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การท�ำงานจากทุกหน่วยงานภายในกรมชลประทาน
และส�ำนักงานชลประทานที่ 10 เพื่อน�ำองค์ความรู้และประสบการณ์การท�ำงานมาปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 3 - 8 มิถนุ ายน 2562
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน ประธานคณะท�ำงาน
ความร่วมมือไทย - ฮังการี พร้อมด้วยนายธนา สุวัฑฒน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา และ
นางสาวสกุนตลา สุขพานิช หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ ส�ำนักบริหารโครงการ เข้าร่วม
การประชุมคณะท�ำงานร่วมด้านการเกษตรไทย - ฮังการี ครั้งที่ 7 ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2562
ดร.ทองเปลว กองจั น ทร์ อธิ บ ดี ก รมชลประทาน เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด นิ ท รรศการ
“RID CREATIVITY & INNOVATION 2019” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพือ่ การชลประทาน 2562
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 พร้อมด้วยนายมนัส ก�ำเนิดมณี
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายชยันต์ เมืองสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
นายสัญญา แสงพุม่ พงษ์ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ำรุงรักษา) นายพรชัย แสงอังศุมาลี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ) คณะผูบ้ ริหารกรมชลประทาน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
กอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และตัวแทนจาก
ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ กรมอุตนุ ยิ มวิทยา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย การประปานครหลวง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเอสซีจี จ�ำกัด
(มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี โดยมีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้า
อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2562
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยตัวแทน
จากบริษัทเอสเค แมเนจเมนท์ แอนด์ แพลนนิ่ง จ�ำกัด และตัวแทนจากบริษัทฟลัดเวย์ จ�ำกัด
ร่วมกันลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน�้ำแม่แวน
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุรชั ธนูศลิ ป์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารโครงการ
และนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อ�ำนวยการกองพัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการลงนาม
ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการจัดท�ำ
แผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันถึงรูปแบบ เทคนิค การจัดกิจกรรมการด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์งานชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างการรับรูไ้ ด้อย่างแท้จริง
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี
หม่อมหลวงชูชาติ ก�ำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 8 - 13 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าทีส่ ว่ นเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ ส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา ปฏิบตั ภิ ารกิจ
บินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับรุ่น PIGEON ประเภทขึ้น-ลงทางดิ่ง (VTOL-UAV)
บริเวณพื้นที่โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (อ่างเก็บน�้ำนฤบดินทรจินดา) อ�ำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่รวมประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) การวางจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) 2) การบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการท�ำงานด้านการส�ำรวจและเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา กรมชลประทาน หัวหน้าคณะท�ำงาน
ฝ่ายไทย พร้อมด้วยนางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา นายวิภพ ทีมสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการน�้ำ ส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา และนายเจตนา ไชยสิทธิ์ นายช่างส�ำรวจ
ปฏิบัติงาน ส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ด้านการชลประทานและการระบายน�้ำ ครั้งที่ 3 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
นายมนัส ก�ำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานและมาตรการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ มาตรา 44 (After Action Review : AAR)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดยส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับกองแผนงานและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
นายชยุต ธรรมนิตยกุล ผู้อ�ำนวยการส่วนวิศวกรรม ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมด้วย
นายอภิรัตน์ สุขเอม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมจัดรูปที่ดิน นายกมล ดีศรีศักดิ์ หัวหน้าฝ่าย
ส�ำรวจและออกแบบ ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง และนายวนาณัฏฐ์ ลีนิน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ส�ำนักบริหารโครงการ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนโครงการพัฒนา
ระบบชลประทานในไร่นา ตามมติที่ประชุมคณะท�ำงานร่วมด้านการเกษตรไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 8
ภายใต้ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย - อินโดนีเซีย ณ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด Banjarmasin
เกาะ South Kalimantan สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
นายมนัส ก�ำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เพื่อพิจารณาโครงสร้างการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ�ำปี
บัญชี 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ�ำบัญชี 2563
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจ�ำปี
บั ญ ชี 2563 และกฎบั ต รการตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบภายใน ประจ� ำ ปี บั ญ ชี
ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพมหานคร
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
นายวิทยา ทรัพย์คงทน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบน�ำ้ เพือ่ เกษตรกรรมที่ 6
ได้ให้บริการระบบการขอหนังสือรับรองการท�ำนิติกรรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
ทางออนไลน์ (Online) เป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ าขอรับบริการ ท�ำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ลดปริมาณการถ่ายเอกสาร ลดปริมาณกระดาษที่ต้องใช้เป็นส�ำเนาหนังสือ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่ม
ให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา สรุปผลจากการด�ำเนินงานให้บริการ ในปี พ.ศ. 2562
มีเจ้าของที่ดินเข้ามาใช้บริการระบบออนไลน์ จ�ำนวน 355 ราย สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของ
เจ้าของที่ดินได้ประมาณ 109,592 บาท และสรุปผลตั้งแต่เริ่มต้นการให้บริการ มีเจ้าของที่ดิน
เข้ามาใช้บริการ จ�ำนวน 772 ราย ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 243,657 บาท
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ร่วมงาน ASIA
Water High-Level Meeting และร่วมพิธเี ปิดงาน KIWW2019 Korea International Water Week
2019 เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ร่ ว มกั น หารื อ เรื่ อ งน�้ ำ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย รวมทั้ ง ได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู ้
และประสบการณ์ ก ารบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งน�้ ำภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ ก าศ ซึ่ ง จะ
เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ของกรมชลประทานในอนาคตได้ ต ่ อ ไป ณ เมื อ งแดกู
สาธารณรัฐเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2562
นายรสุ สืบสหการ วิศวกรชลประทานช�ำนาญการ สถาบันพัฒนาการชลประทาน และ
นายวนาณัฏฐ์ ลีนิน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส�ำนักบริหารโครงการ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน
เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงานร่วมด้านการเกษตรไทย – ลาว ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์
แขวงจ�ำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมปาฐกถาพิเศษ ในพิธีเปิดงาน
สัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน”
(National Strategy inaction : Integrated Implementation for THAIS) โดยมีดร.ทองเปลว
กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วยนายมนัส ก�ำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
กรมชลประทาน เป็นผูร้ ายงานสรุปบอร์ดนิทรรศการของกรมชลประทาน ในนิทรรศการ “ยุทธศาสตร์
ชาติภาคปฏิบตั ิ : ร่วมขยับขับเคลือ่ นภาครัฐ เพือ่ ประชาชน” กับนายกรัฐมนตรี ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์
บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรือ่ ง แนวทาง
การปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนภายในกรมชลประทาน โดยมีนายมนัส ก�ำเนิดมณี
รองอธิบดีฝา่ ยบริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา ผู้บริหารส�ำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง ณ หอประชุ ม ชู ช าติ ก� ำ ภู สถาบั น พั ฒ นาการชลประทาน กรมชลประทาน
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562
นายประที ป ภั ก ดี ร อด ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส� ำ รวจด้ า นวิ ศ วกรรมและธรณี วิ ท ยา และ
นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านส�ำรวจท�ำแผนที่ภาพถ่าย น�ำคณะเจ้าหน้าที่ส�ำนักส�ำรวจ
ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ร่วมกิจกรรมงาน “จิตอาสา กษ. ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกร
ผู้ประสบภัย” โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ณ ส�ำนักชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โดยส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
จัดแสดงนิทรรศการเครื่องมือส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เพื่อการชลประทาน ในการนี้
ส่วนเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ ได้นำ� นวัตกรรมการจัดท�ำแผนทีร่ ายละเอียดสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ
เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการช่วยเหลือเยียวยาฟืน้ ฟู ภายหลังอุทกภัย
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
นายประทีป ภักดีรอด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา พร้อมด้วย
คณะเจ้ า หน้ า ที่ ให้ สั ม ภาษณ์ พิ เ ศษนั ก ข่ า วช่ อ ง 11 NBT พร้ อ มถ่ า ยท� ำ สารคดี ส้ั น หั ว ข้ อ
“นวัตกรรมส�ำรวจเพื่อประชาชน”
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ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิค
การแก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ
ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 12 รุ่น ระยะเวลาการฝึกอบรม
รุ่นละ 2 วัน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการด�ำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานด้านพัส ดุให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของ
กรมชลประทาน มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 1,506 คน

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์
ในการท�ำสัญญาและการบริหารสัญญา จ�ำนวน 18 รุ่น ระยะเวลาการฝึกอบรมรุ่นละ 3 วัน ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการท�ำสัญญา การบริหาร
สัญญา การแก้ไขสัญญา และขัน้ ตอนการบริหารสัญญาในระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 1,914 คน

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กองพัสดุจัดบูธคลินิกเคลื่อนที่ รักษาโรคพัสดุ เนื่องในงานประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน
สั ญ จร เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดย
อธิบดีกรมชลประทานและคณะผู้บริหารได้ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สัมฤทธิผลตามแนวทาง RID No. 1
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ทิศทาง

การบริหารจัดการ
ในอนาคต
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ส่วนที่

5

ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคต

การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
◆ วางแผนสู่ อ นาคตอย่ า งไรให้ ต รงเป้ า
◆ การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ และแนวทางการพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
◆ โครงการเพิ่ ม ปริ ม าณน�้ ำในอ่ า งเก็ บ น�้ ำ เขื่ อ นแม่ ก วงอุ ด มธารา
จังหวัดเชี ยงใหม่
◆
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การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีท่ที ันสมัย

นายสว่าง จอมวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านส�ำรวจและท�ำแผนที่ภาพถ่าย ส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

●   

อนาคตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ปั่นป่วนท�ำลายล้าง
และเกิดใหม่ (Disruption technology) ไม่มีใครที่จะสามารถก�ำหนด คาดหมายได้ว่าใครหรือองค์กรใดจะคงอยู่หรือล้มหายตายจากไป
ตัวอย่างเช่น บริษัทฟิล์มถ่ายภาพยักษ์ใหญ่ต้องล้มละลายอันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของ CCD รับสัญญาณภาพของกล้องดิจิทัลได้ หรืออีก
กรณีตัวอย่าง บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบปุ่มกดต้องล้มละลายอันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟน เป็นต้น เทคโนโลยี
ที่จะปั่นป่วนมากที่สุดต่อไปในอนาคตก็คือ การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่จ�ำนวนมหาศาลผนวกกับเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารไร้พรมแดน
ที่จะน�ำมารองรับใช้จัดการระบบฐานข้อมูล ถึงแม้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานภาครัฐมีอ�ำนาจและภารกิจตามกฎหมายที่ก�ำหนดขึ้น
เพื่อบริหารก�ำกับดูแลและให้บริการเรื่องน�้ำ แต่ด้วยความรวดเร็วและเร่งด่วนมีการแข่งขันในทุกๆ ด้านของสังคมปัจจุบัน กรมชลประทาน
ต้องมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ เพื่อการด�ำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ การก�ำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานเป็นสิ่งที่มาถูกทางแล้ว แต่ประเด็นส�ำคัญจะอยู่ที่การขับเคลื่อนองคาพยพต่างๆ ที่จะน�ำไปสู่
เป้าหมายวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้อย่างไร
ปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำองค์กรขับเคลื่อนบรรลุสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนด คือ
ทีมงานบุคลากรและเทคโนโลยี การพัฒนาทั้งสองปัจจัยนี้จะท�ำให้องค์กรก้าวทันสถานการณ์และปรับตัวอยู่ได้
ในอนาคต

ทีมงานบุคลากร

กรมชลประทานเป็นองค์กรภาครัฐ มีกฎระเบียบสายการบังคับบัญชาตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน
การตัง้ อยูข่ ององค์กรอาจจะขึน้ อยูก่ บั ประเด็นนีเ้ ป็นด้านหลัก อย่างไรก็ตาม กรมจ�ำเป็นต้องตอบสนองประโยชน์
ของราชการและประชาชนตามภารกิจทีก่ ำ� หนดอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ แสดงถึงศักยภาพความส�ำคัญขององค์กร
และต้องมีองค์กรกรมชลประทานอยู่คู่ประเทศชาติตลอดไป การพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี
อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมากที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย โดยผ่านเครื่องมือ หลักการบริหารและพัฒนาบุคลากรต่างๆ เช่น
• การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรในด้านการงานอาชีพและการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือในลักษณะขององค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ
• กระตุ้นการสร้างนวัตกรรมน�ำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
• ผลักดัน ปรับปรุง แก้ไข และผ่อนปรน
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคในการบริหาร
จัดการองค์กร พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรูต้ า่ งๆ
ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
• สร้ า งแรงจู ง ใจให้ บุ ค ลากรมี พั ฒ นาการ
การปฏิบัติงานให้เท่าทันองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่างสม�่ำเสมอ
• สร้ า งความตระหนั ก รู ้ ถึ ง สภาวะโอกาส
ความเสี่ ย ง ที่ จ ะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในโลก
ยุคเทคโนโลยีปั่นป่วนแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง และ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการร่วมขับเคลื่อนพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
• ปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ ส อดรั บ กั บ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
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เทคโนโลยี

กรมชลประทานก่อตั้งมามากกว่า 100 ปี สามารถสร้างพื้นที่ชลประทานให้กับประเทศได้ประมาณ 30 กว่าล้านไร่ เฉลี่ย 3 แสนไร่ต่อปี
ในขณะที่พื้นที่ของประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานยังคงเหลืออีก 30 ล้านไร่ ซึ่งแปลว่าเราคงต้องใช้เวลาอีก 100 กว่าปี
ในการที่จะพัฒนาได้ทั้งหมดถ้าใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ (คิดในแง่บวกคนชลประทานน่าจะมีงานท�ำไปอีก 100 กว่าปีเช่นกัน) ดังที่กล่าวมาแล้ว
ปัจจัยที่จะมากระทบมีมากมายหลายด้าน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนเชื่อมโยงมากมาย และความไม่แน่นอนสูง ผู้บริโภคหรือ
ผูร้ บั บริการในปัจจุบนั ใจร้อนต้องการการสนับสนุนอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ การขับเคลือ่ นเพือ่ พัฒนาแหล่งน�ำ้ ทีจ่ ะตอบสนองความต้องการ
การใช้น�้ำในอนาคต จะท�ำอย่างไรเพื่อให้ได้พื้นที่กว้าง ใช้ต้นทุนต�่ำ ระยะเวลาและผลกระทบในการด�ำเนินการน้อย ตัวอย่างเช่น
- การใช้เครื่องจักรส�ำหรับการก่อสร้างแบบอัตโนมัติ รวดเร็ว คล่องตัวสูง
- เปลี่ยนโครงสร้างอาคารชลประทานแบบชนิดเบาขนาดเล็ก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เช่น คลองส่งน�้ำแทนที่จะเป็นคลองดาด
คอนกรีตที่มีหน้ากว้างหลายเมตร ปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบท่อส่งน�้ำทดแทน ซึ่งจะลดผลกระทบในการเวนคืนที่ดินของราษฎรได้มาก อีกทั้ง
ยังสามารถควบคุมการสูญเสียแบบสูญเปล่าของการใช้น�้ำได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถติดเซ็นเซอร์วัดการใช้น�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนหรือเกษตรกรสร้างแหล่งเก็บน�้ำและระบบชลประทานในแปลงพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
พื้นที่ชลประทานของประเทศได้อย่างรวดเร็วแบบเท่าทวีคูณ
- สนับสนุนและพัฒนาการน�ำเทคโนโลยีเพือ่ รองรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ส�ำหรับบริหารจัดการน�ำ้ แบบเชิงลึกถึงระดับปัจเจกบุคคล
และพื้นที่แปลงที่ดินแบบละเอียดกว้างขวางรอบด้าน ซึ่งจะท�ำให้เกิดความถูกต้องในการวิเคราะห์สภาวการณ์ต่างๆ อย่างแม่นย�ำตรงเป้าหมาย
เพราะโลกในอนาคตต่อสู้กันด้วยระบบฐานข้อมูลเชิงลึก
- สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ผู้ใช้น�้ำชลประทานหรือประชาชนทั่วไปให้เป็นทั้งผู้รับผู้ให้ประโยชน์จากการบริหารจัดการน�้ำ
เช่น เมื่อเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้น�้ำชลประทานแล้ว ควรตอบแทนกลับคืนโดยการเป็นผู้สร้างฐานข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อ
กรมชลประทานอย่ า งสม�่ ำ เสมอตลอดเวลา โดยไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องกรมลงไปส� ำ รวจเก็ บ ข้ อ มู ล โดยผ่ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
และการสื่อสารไร้สายพื้นฐานในปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- สนับสนุนการมีระบบตรวจวัดแบบอัตโนมัติในทุกๆ โครงสร้างของระบบชลประทานแบบสม�่ำเสมอตลอดเวลา (Real time sensor
of tings)
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วางแผนสู่อนาคตอย่างไรให้ตรงเป้า

●

นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)

กรมชลประทานได้จัดท�ำยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี โดยมีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญคือ การเพิ่มพื้นที่ชลประทานและการเพิ่มปริมาณน�้ำ
เก็บกักตามศักยภาพของลุ่มน�้ำต่างๆ ซึ่งการจะด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายจะต้องมีการวางแผนการพัฒนาแหล่งน�้ำที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
นอกจากจะได้โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำที่มีผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดแล้ว จะต้องเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำที่สามารถสนับสนุนการพัฒนา
ทางด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาทางด้านสังคม การพัฒนาทางด้านการเกษตร การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม และด้านการรักษาสภาพแวดล้อม
ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายระดับชาติ คือ การพัฒนาประเทศ และการกินดีอยู่ดีของประชาชน
โดยทั่วไปแล้วการวางแผนพัฒนาแหล่งน�้ำจะแบงออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การวางแผนพัฒนาลุ่มน�้ำ (Basin Planning) และ
การวางแผนพัฒนาโครงการ (Project Planning) การวางแผนพัฒนาลุ่มน�้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อแกปัญหาในภาพรวม ไดแก การก�ำหนดปัญหา
ก�ำหนดเป้าหมาย และก�ำหนดมาตรการในการแกปัญหา โดยจะแบ่งระดับของการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ
1) การศึกษาการพัฒนาลุ่มน�้ำเบื้องต้น (Desk Study)
2) การศึกษาแนวทางการพัฒนาลุ่มน�้ำ (Preliminary Study)
3) การศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน�้ำ (Comprehensive Study)

การศึกษาพัฒนาลุ่มน�้ำเบื้องต้น (Desk Study)

เป็นการพิจารณาขั้นต้น เพื่อตอบสนองแผนการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ และแผนการใช้ที่ดิน โดยจะพิจารณาชี้ประเด็นปัญหา
ของพื้นที่ พิจารณากิจกรรมที่เป็นความต้องการน�้ำ การตรวจสอบขั้นต้นของศักยภาพแหล่งน�้ำ พิจารณาสร้างทางเลือกในการแก/บรรเทาปัญหา
ให้ครบถ้วน รวมทั้งการคัดทางเลือกที่ไมเหมาะสมออก ทางเลือกที่ถูกคัดออกในขั้นตอนนี้มักจะเป็นทางเลือกที่เห็นได้โดยง่ายว่าไมเหมาะสม
โดยไมจำ� เป็นต้องมีการค�ำนวณมากนักมาสนับสนุน ผลทีไ่ ดจ ากการศึกษา Desk Study นี้ จะน�ำไปสูก ารศึกษาลุม่ น�ำ้ ในระดับ Preliminary Study
หรือการศึกษาโครงการในระดับ Reconnaissance Study นอกจากนี้ โครงการต่างๆ ทีไ่ ดรบั การร้องขอจากภาคประชาชน ก็ควรไดรบั การตรวจสอบ
ความเป็นไปไดและผลกระทบในภาพรวมด้วยการศึกษาในขั้นนี้ด้วย เช่นเดียวกัน ในขั้นตอนนี้จะเน้นเรื่องการชี้ประเด็นปัญหาให้ชัดเจนที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ภายใต้ข้อจ�ำกัดของข้อมูลที่ยังมีไมมากเนื่องจากเป็นการเริ่มท�ำการศึกษา อีกประเด็นหนึ่งที่จะเน้น คือการก�ำหนดทางเลือก
ในการแกไ ขหรือบรรเทาปัญหา แล้วจึงพิจารณาคัดเลือกทางเลือกทีส่ ามารถเห็นไดโดยง่ายว่าไมมคี วามเหมาะสมออก เพือ่ ให้เหลือทางเลือกน้อยลง
ส�ำหรับการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
ระดับของการศึกษาจะเป็นการศึกษาด้วยข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก อาจมีการค�ำนวณประกอบบ้าง ผู้ท�ำการศึกษาควรเดินทางไปส�ำรวจ
สภาพพืน้ ทีจ่ ริงอย่างน้อย 1 ครัง้ หัวข้อทีศ่ กึ ษาจะประกอบด้วย สภาพทัว่ ไป สภาพเศรษฐกิจสังคม สภาพปัญหาด้านต่างๆ สภาพปัญหาทางด้านน�ำ้
สภาพการพัฒนาแหล่งน�้ำ แผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายการพัฒนาด้านการเกษตร
เป้าหมายการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว การก�ำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความต้องการใช้น�้ำ ปริมาณน�้ำต้นทุน
ในการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำ ในระดับ Desk Study นี้ ด้านแนวทางในการแกไขการขาดแคลนน�้ำ
เป็นการค�ำนวณในระดับปริมาณน�้ำเฉลี่ยรายเดือนด้วยการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณน�้ำต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้น�้ำในพื้นที่
แสดงให้เห็นได้ถงึ การกระจายของปริมาณน�ำ้ /ความต้องการน�ำ้ ในเดือนต่างๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบความเพียงพอของแหล่งน�ำ้ และตัดสินใจ
เลือกว่าจะใช้น�้ำจากแหล่งใดจึงจะเหมาะสม และมีความจ�ำเป็นหรือไมในการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน�้ำ ด้านแนวทางการบรรเทาอุทกภัย
เป็นการชีต้ ำ� แหน่งทีเ่ คยเกิดอุทกภัยเพือ่ แสดงให้เห็นถึงพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ความเสียหายทีเ่ กิดจากการถูกน�ำ้ ท่วมส�ำหรับพืน้ ทีต่ า่ งๆ การศึกษาในระดับนี้
จะเป็นการชีเ้ ฉพาะพืน้ ทีท่ จี่ ะเกิดความเสียหายมาก หากถูกน�ำ้ ท่วมและเสนอแนะแนวทางในการแกไ ขปัญหา โดยไมจ ำ� เป็นต้องมีการค�ำนวณใดๆ
ประกอบ ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน�ำ้ ในขัน้ นีเ้ ป็นการชีต้ ำ� แหน่งทีม่ ปี ญ
ั หาคุณภาพน�ำ้ ในปัจจุบนั และต�ำแหน่งทีค่ าดว่าจะมีความเสีย่ ง
ต่อการเกิดปัญหาด้านคุณภาพน�้ำหากมีการพัฒนาทางด้านสังคม/เศรษฐกิจ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามแผนบูรณาการ
ที่ไดก�ำหนดไว

การศึกษาแนวทางการพัฒนาลุ่มน�้ำ (Preliminary Study)

เป็นการวางแผนพัฒนาลุ่มน�้ำที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากการศึกษาในระดับ Desk Study โดยมีผลการส�ำรวจที่ไดรับจากการศึกษา
Reconnaissance Study เพิ่มเติม ส่งผลให้การตรวจสอบและคัดเลือกโครงการสามารถท�ำไดละเอียดขึ้น ในขั้นตอนนี้จะมีการด�ำเนินการ
ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน และจะต้องด�ำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจโครงการ มีความรูสึกเป็นเจ้าของ รวมทั้งพรอมที่
จะชีแ้ จงโครงการ หากการมีสว่ นร่วมของประชาชนในขัน้ ตอนนีป้ ระสบความส�ำเร็จจะมีผลท�ำให้การด�ำเนินการในขัน้ ตอนต่อไปราบรืน่ ผลทีไ่ ดจาก
การศึกษาในขั้นตอนนี้จะน�ำไปสู่การศึกษาในระดับ Comprehensive Study หรือ Prefeasibility Study เป้าหมายในการศึกษาแนวทาง
การพัฒนาลุ่มน�้ำนี้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ไม่เหมาะสมออก (ซึ่งยังไมสามารถคัดออกไดในการศึกษาขั้น Desk Study) การศึกษา
ในขั้นนี้เป็นการศึกษาบนข้อมูลทุติยภูมิ ประเด็นการศึกษาจะเน้นการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านวิศวกรรม ทั้งในเรื่องสมดุลน�้ำ และน�้ำท่วม
หัวข้อทีจ่ ะศึกษาในการศึกษาแนวทางการพัฒนาลุม่ น�ำ้ จะประกอบด้วย การทบทวนการศึกษาเดิม ความต้องการใช้นำ�้ ปริมาณน�ำ้ ต้นทุน
การศึกษาสมดุลน�้ำ อุทกภัย ด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม
ผลจากการศึกษาจะไดบัญชีรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาทางด้านวิศวกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน แล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสมและจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ โดยก�ำหนดเป็นแผนด�ำเนินการของแต่ละโครงการโดยมีระยะเวลาในการด�ำเนินการก�ำกับอยู่
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การศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน�้ำ (Comprehensive Study)

เป็นการศึกษาแผนพัฒนาลุ่มน�้ำเต็มรูปแบบอย่างบูรณาการ โดยมีความต้องการน�้ำที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณ สถานที่ และเวลา
รวมทั้งมีเป้าหมายการบรรเทาอุทกภัยที่ชัดเจน ผลที่ไดจากการศึกษา คือ แผนการพัฒนาแหล่งน�้ำ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการได
ตลอดจนแผนการบริหารจัดการแหล่งน�้ำ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษาจะน�ำไปสูการศึกษา
โครงการในระดับ Feasibility Study และอีกทางหนึ่งอาจจะน�ำไปสูการปรับปรุงแผนพัฒนาทางด้านอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับ
ในกรณีทมี่ กี ารศึกษาลุม่ น�ำ้ ในระดับ Comprehensive Study มาแลว หากระยะเวลาไดผ า่ นไปเป็นเวลานานท�ำให้สถานการณ์ตา่ งๆ ได้เปลีย่ นแปลงไป
ในกรณีนี้ควรมีการศึกษาเพื่อทบทวน Comprehensive Study เป็นระยะตามเวลาที่เหมาะสม ผลจากการศึกษานี้จะน�ำไปสู่การศึกษา
โครงการในระดับ Feasibility Study และทบทวนแผนพัฒนาด้านอื่นๆ
การศึกษาในขั้นตอนนี้จะศึกษาโดยละเอียดทุกด้าน ไดแก ด้านเทคนิค ด้านสถาบันองค์กรและการบริหาร ด้านสังคม ด้านการค้า
ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและด้านสิง่ แวดล้อม ผลจากการศึกษาคือบัญชีรายชือ่ โครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ทีจ่ ำ� เป็นต้องด�ำเนินการ
การศึกษาในทุกด้านต้องไดรับการทบทวน โดยท�ำการศึกษาใหม่ทั้งหมดในระดับที่ดีที่สุดตามข้อจ�ำกัดของข้อมูลที่มีอยู่ในขณะที่ท�ำการศึกษา
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อการก�ำหนดเป้าหมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ด้านการเกษตร ซึ่งจะน�ำไปสูแผนการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนแผนการใช้ที่ดินภายในลุ่มน�้ำ จากแผนการใช้ที่ดิน
จะสามารถแปลงมาเป็นภาระหน้าที่ซึ่งกรมชลประทานจะต้องวางแผนพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อรองรับแผนพัฒนาแหล่งน�้ำที่ไดจากการศึกษา
โดยกรมชลประทานจะน�ำกลับไปผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
การยอมรับร่วมกัน
การคัดเลือกโครงการเพื่อด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี วิธีแรกคือ การคัดเลือกโครงการโดยการบรรยายถึง
เหตุผลความจ�ำเป็นที่ควรพัฒนาโครงการ เป็นการคัดเลือกโครงการโดยใช้ดุลพินิจ ซึ่งผู้ท�ำการคัดเลือกโครงการหรือผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรู มีประสบการณ มีวจิ ารณญาณ และความเทีย่ งธรรมในการคัดเลือกโครงการ วิธที ี่ 2 คือการคัดเลือกโครงการโดยการให้คะแนน
เพื่อเรียงล�ำดับความส�ำคัญของโครงการ มีข้อดีคือ มีเกณฑ์การให้คะแนนโครงการ และมีการเรียงล�ำดับโครงการโดยชัดเจน สามารถพิสูจน์ได
ไมจ ำ� เป็นต้องชีแ้ จงรายละเอียดมากนัก ทัง้ นี้ การก�ำหนดเกณฑ์ทเี่ หมาะสมในการให้คะแนนต้องอาศัยผูท้ มี่ คี วามรู มีประสบการณ มีวจิ ารณญาณ
และความเที่ยงธรรมเช่นเดียวกับวิธีแรก นอกจากนั้น การก�ำหนดเกณฑ์จะต้องครอบคลุมประเด็นส�ำคัญให้ครบถ้วน มิฉะนั้นแล้วเกณฑ์ดังกล่าว
อาจน�ำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อไปในภายหลังได้
การวางแผนการด�ำเนินการโครงการที่ผ่านการคัดเลือกนั้น จะพิจารณาอย่างเป็นระบบ โครงการที่มีคะแนนสูงในกระบวนการคัดเลือก
โครงการ อาจไมจำ� เป็นต้องเป็นโครงการทีไ่ ดร บั การพัฒนาก่อน แต่จะพิจารณาวางแผนโครงการทัง้ หมดให้เป็นชุดเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการแก้ปัญหาได้สูงสุด โดยมีประเด็นที่น�ำมาพิจารณา ไดแก ความรุนแรงของปัญหา ล�ำดับของการแกปัญหา ผลประโยชนของโครงการ
ขีดความสามารถในการด�ำเนินการทั้งทางด้านวิศวกรรม และด้านงบประมาณ
ส�ำหรับการวางแผนพัฒนาโครงการ (Project Planning) เป็นการน�ำโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน�้ำที่ศึกษาไว้ในระดับต่างๆ มาศึกษา
ลงในรายละเอียดของแต่ละโครงการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบความเป็นไปไดข องโครงการทัง้ ทางด้านวิศวกรรมและความคุม้ ค่าในการลงทุน
ตลอดจนผลกระทบสิง่ แวดล้อม และขีดความสามารถในการแกปญ
ั หาของโครงการ โดยแบ่งระดับของการศึกษาออกเป็น 3 ระดับเช่นเดียวกัน คือ
1) การศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissance Study)
2) การศึกษาวางโครงการ (Prefeasibility Study)
3) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)

การศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissance Study)

การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พิจารณาตรวจสอบความเป็นไปไดเ บือ้ งต้นทางวิศวกรรมของโครงการทีไ่ ดจ ากการศึกษาแผนพัฒนาลุม่ น�ำ้
ในขัน้ Desk Study หากโครงการมีความเป็นไปได จะใช้ผลจากการศึกษานีใ้ นการก�ำหนดขอบเขตของการส�ำรวจด้านต่างๆ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาแผนพัฒนาลุม่ น�ำ้ ในระดับ Preliminary Study หรือ การศึกษาแผนพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ในระดับ Prefeasibility Study ต่อไป

การศึกษาวางโครงการ (Pre-feasibility Study)

เป็นการศึกษาวางแผนพัฒนาโครงการ โดยมีรายละเอียดในการศึกษาเพิ่มขึ้นจากการศึกษาในระดับ Reconnaissance Study
การศึกษาในขั้นตอนนี้จะเน้นรายละเอียดทางวิศวกรรม และการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผลที่ไดจาก
การศึกษาในขั้นนี้สามารถน�ำไปใช้ด�ำเนินการต่อไดใน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 หากเป็นโครงการขนาดกลางสามารถด�ำเนินการต่อในขั้นตอน
ออกแบบรายละเอียด และก่อสร้างไดเลย ลักษณะที่ 2 หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ให้ด�ำเนินการศึกษาในระดับ Feasibility Study แล้ว
จึงจะด�ำเนินการออกแบบรายละเอียด และก่อสร้าง ลักษณะที่ 3 ใช้เป็นข้อมูลเพิม่ เติมส�ำหรับการศึกษาแผนพัฒนาลุม่ น�ำ้ (Comprehensive Study)

การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)

เป็นการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาโครงการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์
ผลจากการศึกษา หากโครงการมีความเหมาะสมจะน�ำไปสูการออกแบบรายละเอียด และก่อสร้างโครงการต่อไป ส�ำหรับในกรณีที่มีการศึกษา
Feasibility Study อยู่แล้วแต่ได้รับข้อมูลที่ส�ำคัญเพิ่มเติม หรือเมื่อระยะเวลาผ่านไปเป็นเวลานานโครงการยังไมไดด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป
หากต้องพิจารณาตัดสินใจในการด�ำเนินการโครงการ ควรมีการปรับปรุงข้อมูล และการศึกษาให้ทันสมัยขึ้น ก่อนจะด�ำเนินการโครงการ
ในขั้นตอนต่อไป
ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า การวางแผนพัฒนาแหล่งน�้ำมีความซับซ้อน ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน แต่กรมชลประทาน
ก็ได้มีการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานตามหลักวิชาการอย่างครบถ้วน โดยแผนพัฒนาแหล่งน�้ำที่ได้จัดท�ำขึ้นตามแนวทางนี้
จะเป็นกรอบส�ำหรับก�ำหนดทิศทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

การบริหารจัดการน�้ำและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
●

นายสมเจต พานทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำและจัดการน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำ ส�ำนักงานชลประทานที่ 9)

1. ความเป็นมาและส�ำคัญของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

1.1 ที่ตั้ง EEC อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในภูมิภาค อยู่ใจกลางของการเติบโตของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ East Asia,
India และ ASEAN ที่มี GDP สูง ถึง 1 ใน 3 ของ GDP โลก เป็นประตูสู่เอเชีย เข้าถึงได้ง่ายด้วยระบบขนส่งคมนาคมที่ทันสมัย
1.2 EEC เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดและมีงบลงทุนสูงที่สุดในภูมิภาค ถึง 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
การลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกิดการกระจายรายได้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1.3 EEC เป็นการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค จะเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมกับกลุ่มประเทศ ASEAN 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

2. บทบาทและทิศทางการพัฒนา EEC 3 จังหวัด

2.1 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในฐานะ “ประตูเชือ่ มโยงระหว่างศูนย์กลางกลุม่ ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีศกั ยภาพในการเป็น “แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยชัน้ ดี”
รวมถึงการเป็นทางร่วมทางแยกไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็น “ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า” ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมี
โครงการก่อสร้าง “ศูนย์ราชการแห่งใหม่” ที่มีความทันสมัย
2.2 จังหวัดชลบุรี
เป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมายแห่ ง การพั ฒ นาแห่ ง อนาคต ด้ ว ยสภาพภู มิ ศ าสตร์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับสากล จึงได้รับการก�ำหนดให้เป็น “แหล่งงานคุณภาพดี” เป็นที่ตั้งของ “ส�ำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาค
ของหน่วยธุรกิจระดับโลก” และเป็น “ศูนย์กลางการค้นคว้าและวิจยั ในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย” นอกจากนี้ ยังผูกโยงคุณภาพทีก่ ล่าวมาแล้ว
ต่อเนื่องไปยังการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพขั้นสูงได้อีกด้วย
2.3 ระยอง
เป็นพื้นที่หลักของ “อุตสาหกรรมต้นน�้ำ” ของโครงการ EEC ที่ให้ความส�ำคัญกับ “อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีกระบวนการผลิตที่สะอาด มีการควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับฐานเศรษฐกิจหลักได้ และเป็นเมืองแห่งการศึกษา

3. การพัฒนาแหล่งเก็บน�้ำในปัจจุบันของภาคตะวันออก และพื้นที่ EEC

ภาคตะวันออกมีพื้นที่เกษตร 13,642,000 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 2,719,700 ไร่ (ร้อยละ 20 ของพื้นที่เพาะปลูก) ปริมาณน�้ำท่า
26,081 ล้านลูกบาศก์เมตร เก็บกักได้ 2,604 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 10 ของน�้ำท่า) อยู่ใน 3 จังหวัด EEC 1,599 ล้านลูกบาศก์เมตร

4. การเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งน�้ำภาคตะวันออก

4.1 จังหวัดชลบุรี
มีอา่ งเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน�ำ้ บางพระ มีความจุเก็บกัก 117 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดกลาง 12 แห่ง
มีความจุเก็บกักอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมทั้งสิ้น 295 ล้านลูกบาศก์เมตร (มีน�้ำใช้การได้รวมการสูบผัน 395 ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปี พ.ศ. 2562 มีการจัดสรรน�้ำ 351 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระบบโครงข่ายเชื่อมโยงน�้ำ 2 ระบบ เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับปริมาณน�้ำต้นทุน
ในจังหวัดชลบุรี ดังนี้
1. ระบบสูบผันน�ำ้ ท่อส่งน�ำ้ เชือ่ มโยงคลองพระองค์ไชยานุชติ มายังอ่างเก็บน�ำ้ บางพระ ศักยภาพการสูบผันน�ำ้ 70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
สูบผันในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ด�ำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมชลประทาน กับการประปาส่วนภูมิภาค
2. ระบบสูบผันน�้ำเชื่อมโยงแม่น�้ำบางปะกง มายังอ่างเก็บน�ำ้ บางพระ ศักยภาพการสูบผันน�้ำ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สูบผัน
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ด�ำเนินการโดยบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) หรือ EAST WATER
4.2 จังหวัดระยอง
มีอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน�้ำประแสร์ ความจุเก็บกัก 295 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน�้ำหนองปลาไหล
ความจุเก็บกัก 164 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง 3 แห่ง มีความจุเก็บกักอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งสิ้น
598 ล้านลูกบาศก์เมตร (มีน�้ำใช้การได้รวมการสูบผัน 734 ล้านลูกบาศก์เมตร) ปี พ.ศ. 2562 มีการจัดสรรน�้ำ 672 ล้านลูกบาศก์เมตร
มีระบบโครงข่ายเชื่อมโยงน�้ำ 4 ระบบ เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับปริมาณน�้ำต้นทุนในจังหวัดระยอง และชลบุรี ดังนี้
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1. ระบบสูบผันน�้ำอ่างเก็บน�้ำประแสร์ มายังอ่างเก็บน�้ำคลองใหญ่ ศักยภาพการสูบผันน�้ำ 80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สูบผันทั้งปี
ด�ำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
2. ระบบสูบผันน�ำ้ อ่างเก็บน�ำ้ ประแสร์ มายังอ่างเก็บน�ำ้ หนองปลาไหล ศักยภาพการสูบผันน�ำ้ 70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สูบผันทัง้ ปี
ด�ำเนินการโดยบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
3. ระบบผันน�้ำอ่างเก็บน�้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน�้ำหนองปลาไหล ศักยภาพการสูบ 80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ด�ำเนินการโดย
กรมชลประทาน
4. ระบบผันน�้ำอ่างเก็บน�้ำดอกกรายมายังอ่างเก็บน�้ำหนองปลาไหล ศักยภาพการสูบ 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ด�ำเนินการโดย
กรมชลประทาน
4.3 จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน�้ำคลองสียัด มีความจุเก็บกัก 420 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง 4 แห่ง
มีความจุเก็บกักอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งสิ้น 483.63 ล้านลูกบาศก์เมตร
ส�ำหรับการพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) ในพื้นที่ภาคตะวันออก การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก (อีสวอเตอร์) ได้ประเมินความต้องการใช้น�้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม 350 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น
750 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2569 และในปี พ.ศ. 2579 คาดว่าปริมาณความต้องการใช้นำ�้ จะเป็น 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รับการขยายตัว
ทั้งด้านการเกษตรในฐานะศูนย์กลางผลไม้ การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม และการบิน
ดังนัน้ กรมชลประทานจึงได้กำ� หนดยุทธศาสตร์สร้างความมัน่ คงด้านน�ำ้ รองรับ EEC ไว้ 6 ด้าน ได้ปริมาณน�ำ้ ในระบบโครงข่ายเพิม่ ขึน้
354 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รองรับความต้องการใช้นำ�้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการอุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม ทีส่ มดุลกับภาคเกษตรกรรม ในระยะ 10 ปี
ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การปรับปรุงแหล่งน�้ำเดิมเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บน�้ำเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 9 แห่ง ได้ความจุเพิม่ 117 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีความก้าวหน้าของงาน ดังนี้ อ่างเก็บน�ำ้ หนองปลาไหล อ่างเก็บน�ำ้ คลองใหญ่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และอ่างเก็บน�้ำมาบประชัน อ่างเก็บน�้ำบ้านบึง อ่างเก็บน�้ำคลองสียัด
อ่างเก็บน�้ำคลองระบม และอ่างเก็บน�้ำหนองค้อ อยู่ระหว่างการออกแบบ การปรับปรุงแหล่งน�ำ้ ทั้ง 9 แห่ง จะเพิ่มความจุนำ�้ ในอ่างเก็บได้เพิ่ม
117 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุเดิม 427 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 544 ล้านลูกบาศก์เมตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาแหล่งน�้ำโดยก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 4 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อ่างเก็บน�้ำคลองประแกด ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อ่างเก็บน�้ำคลองพะวาใหญ่ และ
อ่างเก็บน�้ำคลองหางแมว อยู่ระหว่างก่อสร้าง และอ่างเก็บน�้ำคลองวังโตนด อยู่ระหว่างท�ำ EIA ความจุรวม 308.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึง่ หลังจากจัดสรรน�ำ้ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้นำ�้ ในพืน้ ทีแ่ ล้วจะสามารถสูบผันน�ำ้ เติมน�ำ้ ทีอ่ า่ งเก็บน�ำ้ ประแสร์ จังหวัดระยอง เพือ่ สนับสนุน EEC
100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3. เชื่อมโยงแหล่งน�้ำและระบบสูบน�้ำให้เต็มศักยภาพ
จ�ำนวน 2 แห่ง ได้น�้ำเพิ่ม 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันโครงการท่อผันน�้ำ  อ่างเก็บน�้ำประแสร์   อ่างเก็บน�้ำหนองค้อ
อ่างเก็บน�้ำบางพระ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเปิดโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การสูบน�้ำกลับท้ายอ่างเก็บน�้ำ
สูบน�้ำจากคลองสะพานที่ไม่ไหลลงอ่างเก็บน�้ำประแสร์กลับขึ้นไปเติมในอ่างเก็บน�้ำประแสร์ ได้น�้ำเพิ่ม 50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
จ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ในเมืองระยอง และพื้นที่อุตสาหกรรม เขตอ�ำเภอพนัสนิคม และอ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้แก่
งานสถานีสูบน�้ำคลองทับมา สถานีสูบน�้ำหนองโพรง จังหวัดระยอง และระบบระบายน�้ำหน้าพระธาตุ จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การจัดหาแหล่งน�้ำโดยภาคเอกชน
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) หรือ EAST WATER การประปาส่วนภูมิภาค และการนิคม
อุตสาหกรรม ได้น�้ำเพิ่ม 77 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
5. แนวทางการพัฒนาแหล่งน�้ำ เพื่อรองรับความต้องการน�้ำระยะ 20 ปี
เพื่อต้องจัดหาน�้ำเพิ่มขึ้นอีก 354 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
5.1 การพัฒนาแหล่งน�ำ้ ในประเทศทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ การเกษตร ร่วมกับ EEC เช่น อ่างเก็บน�ำ้ คลองกะแส จังหวัดชลบุรี อ่างเก็บน�ำ้ คลองโพล้
จังหวัดระยอง อ่างเก็บน�้ำคลองกะพง อ่างเก็บน�้ำหนองกระทิง และอ่างเก็บน�้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ
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5.2 การผันน�้ำจากลุ่มน�้ำข้างเคียงนอกพื้นที่ EEC (ภายในประเทศ) เช่น ผันน�้ำอ่างเก็บน�้ำพระสทึง จังหวัดสระแก้ว เติมอ่างเก็บน�้ำสียัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มปริมาณการผันน�้ำแม่น�้ำบางปะกง เติมอ่างเก็บน�้ำบางพระ โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาแหล่งน�้ำของ
กรมชลประทาน เพือ่ รองรับความต้องการใช้นำ�้ อย่างทัว่ ถึง เหมาะสม เพียงพอ และได้มาตรฐานพัฒนาระบบระบายน�ำ้ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใน 3 จังหวัด EEC ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

รูปที่ 1 โครงข่ายน�้ำในพื้นที่ EEC ปัจจุบัน

รูปที่ 2 แผนพัฒนารองรับ EEC ในระยะเวลา 10 ปี
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โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุ ดมธารา

จังหวัดเชี ยงใหม่

●

นายจิตะพล  รอดพลอย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

1. ความเป็นมาของโครงการ
ปัจจุบันการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�ำพูน เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความต้องการใช้น�้ำในปริมาณที่สูงขึ้น ท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้ำและมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต
จึงจ�ำเป็นต้องมีการเพิ่มปริมาณน�้ำต้นทุนในพื้นที่
กรมชลประทานจึงได้ดำ� เนินโครงการเพิม่ ปริมาณน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็นโครงการทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�ำ้ และบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�ำพูน โดยการก่อสร้างประตูระบายน�้ำ
ปิดกั้นล�ำน�้ำแม่แตง ที่บ้านแม่ตะมาน ต�ำบลกื้ดช้าง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท�ำหน้าที่
ทดน�ำ้ เพือ่ ส่งน�ำ้ ส่วนทีเ่ กินความต้องการใช้นำ�้ ในช่วงฤดูฝนของทุกปีประมาณ 113 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี ผ่านอุโมงค์ส่งน�้ำมายังอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และท�ำการก่อสร้างอุโมงค์
ส่งน�ำ้ จากอ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นแม่งดั สมบูรณ์ชลมายังอ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นแม่กวงอุดมธารา เพือ่ ส่งน�ำ้
ทีเ่ กินความต้องการในช่วงฤดูฝนประมาณ 47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมปริมาณน�ำ้ ทีส่ ง่ ไปยัง
อ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 160 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังรูปที่ 1 โดยอุโมงค์ส่งน�้ำ
รูปที่ 1 แนวอุโมงค์โครงการเพิม่ ปริมาณน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ 	
้
ทั้งสองระยะเป็นการส่งน�้ำโดยใช้หลักการแรงโน้มถ่วง (Gravity)
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อให้มีการบริหารจัดการน�้ำในลุ่มน�้ำแม่แตง - แม่งัด - แม่กวง อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อสร้างเสถียรภาพของปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
3) เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น�้ำเพื่อการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกในฤดูแล้ง
4) ช่วยลดปัญหาด้านอุทกภัยของลุ่มน�้ำในเมืองเชียงใหม่
5) เพื่อสนองความต้องการในการใช้น�้ำ ด้านอุปโภค - บริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่อ�ำเภอสันก�ำแพง อ�ำเภอดอยสะเก็ด อ�ำเภอสันทราย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และอ�ำเภอบ้านธิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
6) เพื่อรักษาสมดุลนิเวศท้ายน�้ำ
3. การออกแบบอุโมงค์
โครงการได้ออกแบบอุโมงค์ตามแนวทางที่เสนอโดย Geomechanics Society ประเทศออสเตรีย ตามเอกสาร Guideline for the
Geomechanical Design of Underground Structures ค.ศ. 2001 ซึ่งแบ่งแนวทางการออกแบบอุโมงค์เป็น 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการจ�ำแนกชนิดของมวลหิน (Rock Mass Types) ตามแนวอุโมงค์
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติส�ำคัญต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการก�ำหนดพฤติกรรมของมวลหินที่จะตอบสนองต่อการขุดอุโมงค์
(Rock Mass Behavior) ซึ่งจะพิจารณาจากชนิดมวลหิน สภาพความเค้นเดิมในมวลหิน
รูปร่าง ขนาด และต�ำแหน่งของอุโมงค์ วิธีการขุดอุโมงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างการวางตัว
ของรอยแตกในมวลหินและแนวอุโมงค์ สภาพน�ำ้ ใต้ดนิ แรงทีเ่ กิดจากการไหลซึมของน�ำ้ ใต้ดนิ
และแรงดันน�้ำใต้ดิน
ขัน้ ตอนที่ 3 เป็นการก�ำหนดวิธกี ารขุดอุโมงค์และการค�ำ้ ยันในอุโมงค์ รวมถึงประเมิน
พฤติกรรมของระบบโครงสร้างอุโมงค์ โดยชนิดของการค�้ำยันในอุโมงค์นั้นใช้วิธีการของ
NATM (New Austrian Tunneling Method) หรือวิธกี อ่ สร้างอุโมงค์ของออสเตรียแบบใหม่
ซึ่งขึ้นอยู่กับแรงต้านของการค�้ำยันที่ต้องการ เพื่อควบคุมการเคลื่อนตัวของหินผนังอุโมงค์
เข้ามาในอุโมงค์ให้อยู่ในปริมาณที่ยอมรับได้
ขั้นตอนที่ 4 เป็นการก�ำหนดแผนการก่อสร้างวิธีการขุดอุโมงค์ที่น�ำมาพิจารณา
เปรียบเทียบมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ วิธีการขุดระเบิดอุโมงค์ (Drill and Blast: D&B) ดังรูปที่ 2 รูปที่ 2 การขุดระเบิดอุโมงค์ (Drill and Blast: D&B)
โดยวิธีการขุดระเบิดอุโมงค์ สามารถใช้ได้กับหินทุกชนิด โดยเฉพาะในหินแข็ง สามารถ
ปรับขนาดรายละเอียดขั้นตอนการขุดระเบิดอุโมงค์และการติดตั้งค�้ำยันในอุโมงค์ได้ง่าย
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อีกวิธีคือการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยเครื่องเจาะ (Tunnel Boring Machine: TBM)
ดังรูปที่ 3 ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาน�ำมาใช้ในหินทุกประเภท และสามารถเจาะอุโมงค์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10 เมตรได้ ลดปริมาณการร่วงหล่นของหิน และป้องกัน
การแตกร้าวของหินผนังอุโมงค์ แต่ในกรณีที่มีชนิดมวลหินคุณภาพไม่ดีมาก การขุดเจาะ
อุโมงค์ด้วยเครื่องเจาะ TBM อาจเจอความยุ่งยากและอาจท�ำให้งานขุดเจาะล่าช้าได้
ขั้ น ตอนที่ 5 เป็ น การก� ำ หนดวิ ธี ก ารและปริ ม าณการค�้ ำ ยั น หิ น รอบอุ โ มงค์
ทีจ่ ะใช้ในแต่ละช่วงของความยาวอุโมงค์ โดยการขุดอุโมงค์แต่ละวิธรี วมทัง้ สภาพธรณีวทิ ยา
ก็จะมีการค�้ำยันที่แตกต่างกันออกไป
รูปที่ 3 การขุดเจาะอุโมงค์ดว้ ยเครือ่ งเจาะ TBM (Tunnel
4. รายละเอียดและองค์ประกอบของโครงการ
โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ Boring Machine: TBM)
มีงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำและอาคารประกอบ จ�ำนวน 2 ช่วง ประกอบด้วย 4 สัญญา
มีรายละเอียดดังนี้
4.1 อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร ความยาว
25.624 กิโลเมตร ปริมาณน�ำ้ ผ่านอุโมงค์สงู สุด 28.50 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที จ�ำนวน 2 สัญญา
โดยมีรายละเอียดการก่อสร้าง ดังนี้
สัญญาที่ 1 ก่อสร้างประตูระบายน�้ำแม่ตะมานและอาคารประกอบ ดังรูป
ที่ 4 ประกอบด้วย
- อาคารประตูระบายน�้ำ จ�ำนวน 4 ช่อง ความกว้างช่องละ 10 เมตร
		 สูง 3.50 เมตร
- อุโมงค์ผนั น�้ำระหว่างก่อสร้าง รูปสี่เหลีย่ ม กว้าง 7.50 เมตร สูง 8.00 เมตร
		 ยาว 222.50 เมตร
- อาคารระบายทราย 2 ช่อง กว้าง 2.50 เมตร สูง 3.60 เมตร และอุโมงค์ รูปที่ 4 ประตูระบายน�ำ้ และอาคารประกอบ
		 ระบายทราย กว้าง 6.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ยาว 49.36 เมตร
- อาคารรับน�้ำเข้าอุโมงค์ส่งน�้ำ
- ถนนบ�ำรุงรักษาประตูระบายน�้ำแม่ตะมาน
และท�ำการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยวิธีขุดระเบิด (D&B) กม. 0+000 ถึง 3+701.347 และ กม. 13+197.788 ถึง 13+600 ความยาวรวม 4,103.559 เมตร
ขุดเจาะอุโมงค์ด้วยเครื่องเจาะ TBM กม. 3+701.347 ถึง 13+197.788 ความยาว 9,496.441 เมตร อุโมงค์ส่งน�้ำมีความยาวทั้งสิ้น 13,600 เมตร
มีอุโมงค์เข้า – ออก จ�ำนวน 2 แห่ง
สัญญาที่ 2 ท�ำการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยวิธีขุดระเบิด (D&B) กม.13+600 ถึง 20+888.980 ความยาว 7,288.980 เมตร ขุดเจาะอุโมงค์
ด้วยเครื่องเจาะ TBM กม. 20+888.980 ถึง 25+624.378 ความยาว 4,735.398 เมตร อุโมงค์ส่งน�้ำมีความยาวทั้งสิ้น 12,024.378 เมตร
มีอุโมงค์เข้า – ออก จ�ำนวน 1 แห่ง และท�ำการก่อสร้างอาคารสูบน�้ำออกจากอุโมงค์ลอดแม่น�้ำปิง (Pump Shaft) ดังรูปที่ 5 และอาคารระบายน�้ำ
ท้ายอุโมงค์ส่งน�้ำแม่แตง – แม่งัด ดังรูปที่ 6 เพื่อท�ำหน้าที่ระบายน�้ำลงสู่อ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

รูปที่ 5 อาคารสูบน�้ำออกจากอุโมงค์ลอดแม่น�้ำปิง
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4.2 อุโมงค์ส่งน�้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.20 เมตร ความยาว 22.975 กิโลเมตร ปริมาณน�้ำผ่านอุโมงค์สูงสุด
26.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จ�ำนวน 2 สัญญา โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้
สั ญ ญาที่ 1 ท� ำ การขุ ด เจาะอุ โ มงค์ ด ้ ว ยวิ ธี ขุ ด ระเบิ ด (D&B) กม.0+000 ถึ ง 12+500 ความยาวทั้ ง สิ้ น 12,500 เมตร
มีอุโมงค์เข้า – ออก จ�ำนวน 1 แห่ง และท�ำการก่อสร้างอาคารรับน�้ำเข้าอุโมงค์ส่งน�้ำ ดังรูปที่ 7
สัญญาที่ 2 ขุดเจาะอุโมงค์ด้วยวิธีขุดระเบิด (D&B) กม.22+957.787 ถึง 22+975.683 ความยาว 17.896 เมตร และขุดเจาะอุโมงค์
ด้ ว ยเครื่ อ งเจาะ TBM กม.12+500 ถึ ง กม.22+957.787 ความยาว 10,475.683 เมตร และท� ำ การก่ อ สร้ า งอาคารระบายน�้ ำ
ท้ายอุโมงค์ส่งน�้ำแม่งัด – แม่กวง ท�ำหน้าที่ระบายน�้ำลงสู่อ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ดังรูปที่ 8

รูปที่ 7 อาคารรับน�้ำเข้าอุโมงค์ส่งน�้ำ

รูปที่ 8 อาคารระบายน�้ำท้ายอุโมงค์ส่งน�้ำแม่งัด – แม่กวง
และถนนเข้าบริเวณอาคารจ่ายน�้ำ

การขุดเจาะอุโมงค์ด้วยเครื่องเจาะ TBM ของโครงการเพิ่มปริมาณน�้ำ
ในอ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาระบบปฏิบตั กิ ารควบคุม
และสัง่ การงานก่อสร้างระยะไกล (Construction Remote Control Operation System,
CRCOS) โดยสามารถติ ด ตามการขุ ด เจาะอุ โ มงค์ ด ้ ว ยเครื่ อ งเจาะ TBM ระยะไกล
และในความลึกจากผิวดินที่ลึกมาก โดยส่งข้อมูลตามเวลาการปฏิบัติงานจริงขณะนั้น
ไปยังศูนย์ควบคุมและสั่งการซึ่งอาจอยู่ห่างไกลหรืออยู่บนผิวดิน ดังรูปที่ 9
5. ผลประโยชน์ของโครงการ
1) เพิม่ ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนของอ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นแม่กวงอุดมธาราเฉลีย่ ปีละประมาณ
160 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึง่ จะใช้ในการเกษตร อุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม และรักษา
ระบบนิเวศ
2) เพิ่มเสถียรภาพการส่งน�้ำช่วงฤดูฝนของพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน�้ำ
รูปที่ 9 แสดงระบบปฏิบัติการควบคุม
และบ�ำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ�ำนวน 175,000 ไร่
และสั่งการงานก่อสร้างระยะไกล
3) เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งของพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน�้ำและ
(Construction Remote Control
บ�ำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จากจ�ำนวน 17,060 ไร่เป็น 76,129 ไร่
Operation System, CRCOS)
4) สนับสนุนน�้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และล�ำพูน จากปีละ 13.31 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น
49.99 ล้านลูกบาศก์เมตร
5) เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการน�้ำในลุ่มน�้ำปิงตอนบน โดยน�ำระบบโทรมาตรและระบบเตือนภัยน�้ำท่วมมาใช้
ในการบริหารจัดการน�้ำและเตือนภัยจากน�้ำหลากที่เกิดขึ้นล่วงหน้า
6) เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งของโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่แตง จ�ำนวน 14,550 ไร่
6. จุดเด่นของโครงการ
โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่สร้างอุโมงค์ส่งน�้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
และมีการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยเครื่องเจาะ (Tunnel Boring Machine: TBM) ในชั้นหินแข็งแห่งแรกในประเทศไทย นับว่าเป็นงานที่มีความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีส�ำหรับกรมชลประทานและประเทศไทย
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ส่วนที่

6

ภาคผนวก

ข้อมู ลด้านการชลประทานของประเทศไทย
◆ สรุ ป ข้ อ มู ล พื้ น ฐานด้ า นการชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
◆ ผู ้ บ ริ ห ารกรมชลประทาน
◆ คณะท� ำ งานจั ด ท� ำ หนั ง สื อ รายงานประจ� ำ ปี กรมชลประทาน ปี 2562
◆
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ข้อมู ลด้านการชลประทานของประเทศไทย
สภาพทางอุ ตุ - อุ ทกวิทยา
ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถจ�ำแนกฤดูกาลได้ 3 ฤดู โดยฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
ถึ ง ประมาณกลางเดื อ นตุ ล าคม ฤดู ห นาวเริ่ ม ประมาณกลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง ประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ และฤดู ร ้ อ นเริ่ ม ประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิและปริมาณฝนเฉลี่ยผันแปรตามฤดูกาลในแต่ละปี เนื่องจากอยู่ในเขตอิทธิพล
ของลมมรสุมและลมพายุจร สภาพทางด้านอุทกวิทยามีความผันแปรตามภูมิภาคต่างๆ จึงประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงน�้ำหลาก และปัญหาภัย
แล้งในช่วงฤดูแล้ง
จากข้อมูลศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้ำ กรมชลประทาน (เดือนมกราคม - 30 กันยายน ปี 2562) สรุปได้ว่า ปริมาณฝนตก
เฉลี่ ย ทั้ ง ประเทศประมาณ 1,140.2 มิ ล ลิ เ มตร มี ฝ นตกชุ ก ช่ ว งเดื อ นพฤษภาคมถึ ง เดื อ นกั น ยายน และมี ป ริ ม าณฝนตกสะสมสู ง สุ ด
ในเดือนสิงหาคม มีปริมาณ 304.8 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 63.9 มิลลิเมตร โดยพบว่า
ภาคเหนือ มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนสิงหาคม มีปริมาณ 335.4 มิลลิเมตร
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 112.2 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และกันยายน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มีฝนตกชุก ช่ว งเดือนพฤษภาคมถึ ง เดื อ นกั น ยายน โดยมี ปริ มาณฝนตกสะสมสู ง สุ ด ในเดื อนสิงหาคม
มีปริมาณ 383.9 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 117.5 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
มิถุนายน และกรกฎาคม
ภาคกลาง มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนกันยายน มีปริมาณ 204.8 มิลลิเมตร
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย 52.2 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม
และกันยายน
ภาคตะวันออก มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนกันยายน มีปริมาณ 380.5 มิลลิเมตร
สูงกว่าค่าเฉลีย่ 50.3 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม มิถนุ ายน กรกฎาคม และสิงหาคม
ภาคใต้ เข้าสู่ช่วงฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายน โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ปี 2562 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีปริมาณฝนตก
สะสมสูงสุดในเดือนมกราคม มีปริมาณ 172.5 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 113 มิลลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด
ในเดือนสิงหาคม มีปริมาณ 503.7 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 105.2 มิลลิเมตร
ลักษณะทางอุทกวิทยา ในปี 2562 มีปริมาณน�ำ้ ท่าเฉลีย่ ประมาณ 181,558 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน�ำ้ ดังกล่าว คิดเป็นน�ำ้ ท่าเฉลีย่ ต่อ
จ�ำนวนประชากร 2,733 ลูกบาศก์เมตร/คน/ปี (จ�ำนวนประชากร 66.41 ล้านคน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ปัจจุบัน มีแหล่งกักเก็บน�้ำความจุท่ีระดับกักเก็บรวม 76,067 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 41.89 ของปริมาณน�้ำท่าทั้งหมด
โดยเป็นแหล่งกักเก็บน�้ำขนาดใหญ่ (ความจุกักเก็บมากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร) ประมาณร้อยละ 93 ของความจุรวมทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก
ประมาณร้อยละ 7 เป็นแหล่งกักเก็บน�ำ้ ขนาดกลาง และมีปริมาณน�ำ้ ใช้การในอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่ และขนาดกลางรวม 26,948 ล้านลูกบาศก์เมตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ทั้งนี้เพื่อเหลือน�้ำส่วนหนึ่งไว้ส�ำหรับรักษาสภาพเขื่อน (Dead Storage)

การใช้ท่ดี ินภาคการเกษตร
จากข้อมูลการใช้ที่ดินของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2560 สรุปได้ว่าเนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่
การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจ�ำนวน 149.25 ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 46.54 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจากพื้นที่การใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรนี้ สามารถจ�ำแนกออกเป็นนาข้าว 68.73 ล้านไร่ (ร้อยละ 46.05 ของพื้นที่ทางการเกษตร) พืชไร่ 30.73 ล้านไร่ (ร้อยละ 20.59
ของพื้นที่ทางการเกษตร) สวนไม้ผลไม้ยืนต้น 36.93 ล้านไร่ (ร้อยละ 24.74 ของพื้นที่ทางการเกษตร) สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ 1.40 ล้านไร่
(ร้อยละ 0.94 ของพื้นที่ทางการเกษตร) และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ 11.46 ล้านไร่ (ร้อยละ 7.68 ของพื้นที่ทางการเกษตร)

ความต้องการน�้ำในเขตชลประทาน (ฤดูแล้ง 2561/2562)1
ความต้องการน�ำ้ ในเขตชลประทานรวมของทัง้ ประเทศ ในปี พ.ศ. 2561/2562 ประมาณ 23,100 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการน�ำ้
เพื่อการเกษตร 13,953 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 60.40 รองลงมาเป็นการใช้น�้ำเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ประมาณ 3,946 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 17.08 เพื่อการรักษาระบบนิเวศประมาณ 2,495 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 10.80 เพื่อการอุปโภคบริโภคประมาณ
2,403 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 10.40 และการอุตสาหกรรมประมาณ 303 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 1.31
1

ที่มา : ส�ำนักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน�้ำ
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สรุ ปข้อมู ลพื้่นฐานด้านการชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย
การใช้ที่ดินของประเทศ

จ�ำนวนพื้นที่ (ไร่)

1.1) พื้นที่ประเทศไทย1/

320,696,888
149,253,717
60,294,241
32,763,875
17,966,566
7,043,927
8,753,382

1.2) พื้นที่ทางการเกษตร1/
1.3) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน
1.4) พื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว
- โครงการชลประทานขนาดใหญ่
- โครงการชลประทานขนาดกลาง (กรมชลประทานดูแล)
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก
หมายเหตุ : 1/ข้อมูลส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2561

2. สรุปผลการด�ำเนินงานการพัฒนาแหล่งน�้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ล�ำดับที่
1
2
3

รายการ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่
โครงการชลประทานขนาดกลาง
รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่ชลประทาน (ไร่)

พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)

20,700
56,175
76,875
162,022

2,740

238,897

2,740

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน ปี 2562

3. สรุปผลการด�ำเนินงานการพัฒนาแหล่งน�้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ล�ำดับที่
1
2
3

รายการ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่
โครงการชลประทานขนาดกลาง
รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่ชลประทาน (ไร่)

พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)

17,966,566
7,043,927
25,010,493
8,753,382
33,763,875

1,452,409
2,295,366
3,747,775
19,869,731
23,617,506
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ผู ้บริหารกรมชลประทาน
ต�ำแหน่ง/ชื่อสกุล

โทรศัพท์

โทรสาร

กรมชลประทาน
เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

0 2241 0020		
0 2241 0029
0 2243 0966
0 2241 0740-9

กรมชลประทาน
เลขที่ 200 ถนนติวานนท์ ต�ำบลบางตลาด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

0 2583 6050
0 2583 6060
0 2583 6069

ต�ำแหน่ง/ชื่อสกุล

e-mail
www.rid.go.th
www.kromchol.com

0 2583 8348		

โทรศัพท์

โทรสาร

อธิบดีกรมชลประทาน
นายทองเปลว กองจันทร์

0 2241 0065
0 2241 0250

0 2241 3026

thongplew@rid.go.th

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์

0 2241 0257

0 2669 2445

chalermkiatk@rid.go.th

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
นายประพิศ จันทร์มา

0 2667 0960

0 2669 3086

prapit.chanma@rid.go.th

รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

0 2669 4247

0 2669 4258

thaweesakt@rid.go.th

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
นายสุชาติ เจริญศรี

0 2243 6919

0 2243 6918

suchart@rid.go.th

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
นายชยันต์ เมืองสง

0 2243 6965

0 2243 6965

chayanm@rid.go.th

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)
นายพรชัย แสงอังศุมาลี

0 2669 3598

0 2669 3598

pornchaisaeng@rid.go.th

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ)
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ

0 2669 4264

0 2669 5052

tirasak@rid.go.th

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา)
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์

0 2669 3595		
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e-mail

sanyasang@rid.go.th

คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี

กรมชลประทาน ปี 2562

1. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ประธานคณะท�ำงาน

2. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารจัดการน�้ำและอุทกวิทยา

คณะท�ำงาน

3. ผู้อ�ำนวยการกองการเงินและบัญชี

คณะท�ำงาน

4. ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน

คณะท�ำงาน

5. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะท�ำงาน

6. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการ

คณะท�ำงาน

7. ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

คณะท�ำงาน

8. ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะท�ำงาน

9. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะท�ำงาน

10. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา

คณะท�ำงาน

11. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

คณะท�ำงาน

12. ผู้อ�ำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

คณะท�ำงาน

13. ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานและอัตราก�ำลัง
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะท�ำงาน

14. ผู้อ�ำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่

คณะท�ำงาน

15. ผู้อ�ำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส�ำนักงานเลขานุการกรม

คณะท�ำงาน

16. ผู้อ�ำนวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
กองแผนงาน

คณะท�ำงาน

17. ผู้อ�ำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน

คณะท�ำงาน

18. ผู้อ�ำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย
กองแผนงาน

คณะท�ำงานและเลขานุการ

19. นางสุภชา แก้วเกรียงไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กองแผนงาน

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

20. นางจิราพร บูรณัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กองแผนงาน

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

21. นางมณฑา ชาวโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กองแผนงาน

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

กรมชลประทาน

เป็นองค์กรอัจฉริยะ
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ
ภายในปี 2579

กรมชลประทาน

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
www.rid.go.th

สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน

รายงาน
ประจ�ำปี 2562
กรมชลประทาน

