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สวนที่ 1 รายงานผลการดําเนนิงานขับเคลื่อน RID No.1 รอบ 1 ป 

7 แนวทาง 36 ประเด็น 
(4 มกราคม 2562) 

1. เรงรดัการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําร ิ

1.1 เรงรัดงานพระราชดํารทิี่ยังไมไดดําเนินการ 177 โครงการ (เดิม 159 + เพิ่มเติม 18) ใหแลวเสรจ็ภายในป 2562 

(รธร.) 

โครงการพัฒนาแหลงนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มีจํานวนทั้งสิ้น 3,099  โครงการดําเนินการแลว  

2,990 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.48 

- กอสรางแลวเสร็จ 2,860 โครงการ  

(รอยละ 92.29) แบงเปนอางฯ 1,086 โครงการ  

ฝาย 799 โครงการ และอื่นๆ 975 โครงการ  

 - อยูระหวางกอสราง 130 โครงการ   

(รอยละ 4.19) เปนของ สพญ. 4 โครงการ  

กพก.14 โครงการ และ สชป. 112 โครงการ 

ผลงานป 2561 

1) ดําเนินการแลว 68 โครงการ (เปน

ของเดิม 66 โครงการ และเพิ่มเติม 2 โครงการ) 

      - แลวเสรจ็ 60 โครงการ อยูใน RID 

No.1 จํานวน 15 โครงการ (เปนของเดิม 13 

โครงการ และเพิ่มเติม 2 โครงการ) 

     - อยูระหวางกอสราง อยูใน RID No.1 

จํานวน 53 โครงการ (เปนของเดิม 53 โครงการ) 

2) ยังไมไดดําเนินการ 109 โครงการ คิด

เปนรอยละ 2.23 (เปนของเดิม 93 โครงการ และ

เพิ่มเติม 16 โครงการ) 

 - อยูระหวางเตรียมความพรอม 69 

โครงการ คิดเปน รอยละ 2.23 (เปนของเดิม 61 

โครงการ และเพิ่มเติม 8 โครงการ) เปนของ กพก. 

9 โครงการ และ สชป. 60 โครงการ แบงเปน 

 

 

- ติดปญหาเรงรัดสํารวจ 2 โครงการ 

- ติดตามเรงรัดการออกแบบ 11 โครงการ  

- ติดตามเรงรัดของบประมาณ 43 โครงการ 

- ติดตามผลการศึกษา IEE 5 โครงการ 
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- ติดตามผลการศึกษา EIA 2 โครงการ 

- ติดตามการขออนุญาตใชพื้นที่ 6 โครงการ 

      - ติดปญหาอุปสรรค 40 โครงการ (เดิม 32 โครงการ และเพิ่มเติม 8 โครงการ) คิดเปนรอยละ 1.29 เปน

ของ สพญ. 6 โครงการ กพก. 18 โครงการ สชป. 16 โครงการ แบงเปน 

- ติดปญหาดานมวลชน 5 โครงการ 

- ติดปญหาตองทําการศึกษา IEE 2 โครงการ 

- ติดปญหาตองทําการศึกษา EIA 9 โครงการ 

- ติดปญหาตองทําการศึกษา EIA + เจรจาเปนโครงการรวม 7 โครงการ 

- ติดปญหาการสํารวจ/ออกแบบ 17 โครงการ 

 

1.2 จัดทําแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ (รธร.) 

- มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยมี รธร. เปน

ประธานคณะทํางานคณะทํางานฯ ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  

- กําหนดการประชุม ติดตามและขับเคลื่อนทุก 3 เดือน   

- มีการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมและดานการขออนุญาตใชพื้นที่ 34 โครงการ ไดแก  

  ดานสิ่งแวดลอม ดานการขอใชพื้นที่ 

โครงการที่ไดรับการแกไขปญหาแลว 4 1 

โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 11 13 

โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ 8 17 

โครงการที่ไมตองดําเนินการแกไขปญหา 11 3 

รวม 34 34 
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2. ปรับปรงุกระบวนการจัดทําแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ 

2.1 จัดทําแผนแมบทพัฒนาลุมนํ้าระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และภาค (รธว.) 

คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ไดเห็นชอบตอรางแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

20 ป ในการประชุม กนช. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งไดมีการกําหนดเปาหมายในแผนแมบทดานตางๆ มีความ

เกี่ยวของกับชลประทานที่สําคัญ คือ ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต และดานที่ 3 การบริหาร

จัดการนํ้าทวมและอุทกภัย โดยมีเปาหมายตัวช้ีวัดที่สําคัญ คือ ปริมาณนํ้าเก็บกักและการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

สํานักบริหารโครงการและกองแผนงานไดรวมกับสํานัก/กองที่เกี่ยวของ จัดทําแผนแมบทการชลประทาน 

โดยการวิเคราะหสภาพทั่วไป สภาพปญหา สถานการณนํ้าต้ังแตระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค เพื่อกําหนด

แนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาแลวนํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัดทั่วประเทศให

สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (2561 - 2580) ตาม

แผนดังกลาวในระยะ 20 ป จะสามารถเพิ่มปริมาณนํ้าเก็บกักได 14,808 ลาน ลบ.ม. และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 17.2 

ลานไร 

จากแผนแมบทดังกลาวไดเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป MTEF ใหสอดคลองกับแผนการกอสรางและ

นําไปสูการเตรียมความพรอมตามสถานภาพของแตละโครงการตอไป 

 

2.2 ปรับปรุงการจัดแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) (รธร.) 

 - กองแผนงานปรับปรุงแผน MTEF ใหมีขอมูลเปนปจจุบันสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมชลประทาน เพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและ

ใชกําหนดกรอบรายจายลวงหนาและภาระงบประมาณในอนาคตใหเหมาะสม  

- ริเริ่มนําระบบ CenProject มาทดลองใชในการจัดแผน MTEF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยให

สํานักงานชลประทานจัดทําขอมูลผานระบบเช่ืองโยงกับขอมูลกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล และใชเปนฐานขอมูล

เดียวแบบรวมศูนย เพื่อลดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน และเพิ่มความสะดวกใหผูปฏิบัติงานสามารถเรยีกดูขอมูลได

อยางรวดเร็ว  

 - จัดอบรมรวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการใหความรูแกเจาหนาที่กรมชลประทานทั้ง

ในสวนกลางและภูมิภาคใหมีความเขาใจสามารถใชงานระบบ CenProject เพื่อจัดทํา MTEF ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว จํานวน 250 คน จํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี 

 ครั้งที่ 1 เปนการประชุม Conference จํานวน 190 คน 

 ครั้งที่ 2 ที่สวนกลาง จํานวน 30 คน 

 ครั้งที่ 3 ที่สวนภูมิภาค จํานวน 30 คน 

 - การพัฒนาระบบระยะตอไปใหรองรับการจัดทําขอมูล MTEF ที่สมบูรณครอบคลุมทุกดานตลอดจน

เช่ือมโยงกับการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผลความกาวหนา และผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน

โครงการใหอยูในฐานขอมูลเดียวกัน ซึ่งจะแสดงใหเห็นความกาวหนาต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ  
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2.3 จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมชลประทาน (รธร.) 

 ความสอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรนํ้า 

ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประกอบดวย เงินงบประมาณ และเงินนอก

งบประมาณ  ไดแก 

 1) งบประมาณตาม พรบ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับการจัดสรรจํานวน 54,376.883 ลานบาท เปนงบ

รายจายลงทุน 46,350.054 ลานบาท รายจายประจํา 8,026.829 ลานบาท สนับสนุน 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร งบประมาณ  

(ลานบาท) 

ผลสัมฤทธิ์ 

1. การพัฒนาแหลงนํ้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ตามศักยภาพลักษณะลุมนํ้า 

33,549.584 เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 274,824 ไร  

(แผน 210,882 ไร) 

ปริมาณนํ้าเพิ่มข้ึน 15.170 ลาน ลบ.ม. 

(แผน 26.102 ลาน ลบงม.) 

2. การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอยาง

บูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชนํ้า 

11,729.190 บริหารจัดการนํ้า 25.25 ลานไร 

 

3. การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการ

บรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 

9,098.108 พื้นที่รับประโยชน 640,377 ไร 

 

4. การสรางเครือขาย และการมสีวนรวมของทุก

ภาคสวนในการบรหิารจัดการนํ้าชลประทานใน

ระดับพื้นที ่

- - กลุมผูใชนํ้าฯ 714 กลุม  162,795 ไร JMC 4 

คณะ  อาสาสมัครชลประทาน 120 คน 

- สงเสริมการมสีวนรวมในโครงการพัฒนา

แหลงนํ้า 90 โครงการ 

- สงเสริมการมสีวนรวมในพื้นทีง่านจัดรูปที่ดิน 

23,985 ไร พื้นที่งานจัดระบบนํ้า 202,750 ไร 

5. การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ - Big Data, การพัฒนาบุคลากร 

หมายเหตุ : งบประมาณยุทธศาสตรที่ 4 และ 5 เปนงบดําเนินงาน/รายจายอื่น แฝงอยูภายใตยุทธศาสตรที่ 2   

2) งบประมาณโครงการไทยนิยมย่ังยืน ไดรับจัดสรร 13,701.985 ลานบาท จํานวน 2,074 แหง หรือ 2,088 

รายการ ประกอบดวย 3 โครงการ 4 เมนู ไดแก จางแรงงานสรางรายได สงเสริมการใชยางพารา สนับสนุนงาน

พระราชดําริ พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้า 

- ผลการดําเนินงาน แลวเสร็จ 1,294 รายการ (ไดพื้นที่รับประโยชน 1,013,062 ไร ครัวเรือนรับ

ประโยชน 249,360 ครัวเรือน) อยูระหวางกอสราง 709 รายการ อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง 35 รายการ และ

ยกเลิก 50 รายการ 

- ผลการเบิกจาย 5,738.3000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.88  
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 3) ผลการเบิกจายงบประมาณป 2561 

(ลานบาท) งบประมาณ เบิกจาย กันเงิน 

ภาพรวม 54,619.15 44,456.84 (รอยละ 81.39)  

รายจายลงทุน 45,844.05 35,985.31 (รอยละ 78.50) - กันแบบไมมีหน้ี 2,475.36 ลานบาท  

- กันแบบมีหน้ี 7,383.38 ลานบาท 

รายจายประจํา 8,775.10 8,471.53 (รอยละ 96.54) - กันแบบไมมีหน้ี เน่ืองจากโอน

เปลี่ยนแปลงไดงบประมาณปลายป 

   การบริหารงบประมาณเหลือจายโดยกองแผนงาน 5,880.7092 ลานบาท 1,243 รายการ   

พระราชดําริ 239.33 ลานบาท 71 รายการ 

เพิ่มพื้นที่ 954.72 ลานบาท 36 รายการ 

บริหารจัดการนํ้า 317.82 ลานบาท 171 รายการ 

ตามนโยบาย 969.39 ลานบาท 141 รายการ 

อุทกภัย 2,162.10 ลานบาท 743 รายการ 

เตรียมความพรอม 981.47 ลานบาท 77 รายการ 

หน้ีตามกฎหมาย 264.88 ลานบาท 4 รายการ 

 5,880.71 ลานบาท 1,243 รายการ 

 4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานสนับสนุนงบประมาณ 1,000.803 ลานบาท เปนงบลงทุน 940.670

ลานบาท เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการตาม

วัตถุประสงคการใชนํ้าและการปองกันความเสียหาย สนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า คือ คาครุภัณฑ 905.146 

ลานบาท เปนการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือจํานวน 13 รายการ ประกอบดวย ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ครุภัณฑ

สารสนเทศ ครุภัณฑเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑงาน

บานงานครัว ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑสํารวจ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ

วิทยาศาสตรและคุณภาพนํ้า และครุภัณฑอุทกวิทยา และงบลงทุนโครงการ 35.524 ลานบาท จํานวน 2 โครงการ คือ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสําหรับงานชลประทาน 

(ระยะที่ 1) และโครงการติดต้ังระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการนํ้าในโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา

ปากพนังบน (ระยะที่ 2) 

 5) อธิบดีใหกองแผนงานจัดทําคูมือ “กระบวนการบริหารงบประมาณ” และแจงเวียนสํานัก/กองแลว เมื่อ 

27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานดานงบประมาณ ที่แสดงถึงความเช่ือมโยงของการบริหาร

งบประมาณในภาพรวม แสดงแผนผังของกระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ชัดเจน เปนไปตามระเบียบ  

และใหเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมชลประทาน และนโยบาย RID No.1 ใหสัมฤทธ์ิผล

อยางเปนรูปธรรม 
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2.4 ริเริ่มแนวทาง PPP (Public - Private Partnership) การรวมทุนภาครัฐและเอกชนมาใชในการทํางาน

ชลประทาน (รธร.) 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ใหความเห็นเรื่องการใหเอกชนเขารวมใน

กิจการเกี่ยวกับการชลประทานน้ัน จะตองมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวโดยชัดเจน ซึ่งกรมชลประทานยังไมมีเรื่องน้ี 

สมด. ไดพิจารณาขอกฎหมายและขอเสนอถอนราง พระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ.....ทั้งน้ีไดนําเรื่อง

เสนอรัฐมนตรีเพื่อนําเรื่องเขาคณะรัฐมนตรีใหความชอบเห็นชอบถอนราง พ.ร.บ. ดังกลาว และคณะรัฐมนตรีใหความ

เห็นชอบถอนราง พ.ร.บ.ดังกลาวแลวเมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 

ทั้งน้ีเห็นควรใหกองแผนงานเปนหนวยงานหลักในการศึกษาความเปนไปไดในการใหเอกชนเขามารวมลงทุน

กับภาครัฐ ตามแผนปฏิรูปประเทศ หากมีการศึกษาแลวเห็นวาสามารถทําได สมด.ก็จะดําเนินการแกไขกฎหมาย

ชลประทาน เพื่อใหมีความสอดคลองตอไป 
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3. เร่งรัดการพัฒนาแหลง่น้ําและเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 

3.1 เร่งรัดการดําเนินการโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กให้เป็นไปตามแผน (รธส.) 
1) แผนงานโครงการขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ปี 2561 - 2565 มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 กําหนดให้เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 
350,000 ไร่ต่อปี ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีกระบวนการเร่งรัด ดังน้ี  

- กองแผนงานจัดสรรค่าเตรียมความพร้อมให้เร็วขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายมาเป็นค่าเตรียมความ
พร้อมโครงการชลประทาน 492.2020 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ (โครงการช้า - 
เร็ว) 776.9399 ล้านบาท 

2) ผลการดําเนินงานปี 2561 
  2.1) โครงการขนาดใหญ่ 38 โครงการ 
  งานต่อเน่ืองก่อนปี 2561 จํานวน 29 โครงการ ผลงานเป็นไปตามแผนจํานวน 10 โครงการ และ

ผลงานน้อยกว่าแผน จํานวน 19 โครงการ เน่ืองจากติดปัญหา 
- ไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ได้ เน่ืองจากราษฎรยังไม่ยินยอมใช้พ้ืนที่ และความล่าช้าในการ

ได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าต่างๆ  
- แบบก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน 
- ผู้รับจ้างไม่มีความพร้อมในการดําเนินงาน 
- ความล่าช้าจากกระบวนการอ่ืนๆ เช่น กระบวนการดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย 

ระหว่างหน่วยงานมีความซ้ําซ้อน กระบวนการในการบริหารสัญญา เช่น การแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เป็นต้น 
  งานเปิดใหม่ในปี 2561 จํานวน 7 โครงการ โดยผ่าน กนช. แล้วทั้ง 7 โครงการ และผ่าน ครม.แล้ว 

4 โครงการ ได้แก่ โครงการห้วยหลวง โครงการอ่างฯลําสะพุง โครงการบรรเทาภัยนครศรีธรรมราช และโครงการ 
ปตร.ศรีสองรัก อีก 3 โครงการ อยู่ระหว่างรอเสนอ ครม. ได้แก่ โครงการบางบาล โครงการปตร.นํ้าพุง-นํ้ากํ่า และ
โครงการปตร.บ้านก่อ   

  ในปี 2562 มีรายการงานที่เกิน 1,000 ล้านบาท ที่เสนอเข้า ครม. จํานวน 3 โครงการ ครม.ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 ม.ค.62 ได้แก่ 1. โครงการบางบาล-บางไทร (เปิดงานในปี 2561แล้ว) 2. โครงการคลองยม-น่าน 
และ3. โครงการบรรเทาอุทกภัยชัยภูมิ 

 2.2) โครงการชลประทานขนาดกลาง 119 โครงการ  
  งานต่อเน่ือง ก่อนปี 2561 จํานวน 82 โครงการ เป็นงานทําเอง (ต่อเน่ืองเดิม) จํานวน 50 โครงการ 

แล้วเสร็จ 37 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 13 โครงการ เป็นงานจ้างเหมา (ผูกพันเดิม) จํานวน 32 โครงการ แล้ว
เสร็จ 8 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 24 โครงการ 

  งานเปิดในปี 2561 จํานวน 37 โครงการ เป็นงานทําเอง (ต่อเน่ืองใหม่) 23 โครงการ แล้วเสร็จ 23 
โครงการ แล้วเสร็จ 14 โครงการ เป็นงานจ้างเหมา (ผูกพันใหม่) 14 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 14 โครงการ  

  ในปี 2561  มีงานแล้วเสร็จ 59 โครงการ งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 60 โครงการ เน่ืองจากติด
ปัญหาค่าที่ดิน กรมบอกเลิกสัญญาอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างใหม่ เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ไม่สามารถทําการบดอัดและขุด
เปิดหน้าดินได้  
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 2.3) โครงการขนาดเล็ก จํานวน 152 โครงการ  

  ดําเนินการแลวเสร็จ 119 โครงการ  

  อยูระหวางกอสราง 22 โครงการ มีผลการดําเนินงาน 82.92% คาดวาจะแลวเสร็จ มี.ค. 62 สาเหตุ

ที่ไมแลวเสร็จเน่ืองจากแกไขแบบแกไขสัญญา ฝนตกในพื้นที่กอสราง บางรายการไมสามารถดําเนินการตอได 

เน่ืองจากกันแบบไมมีหน้ี (คาแรง) 

  ยกเลิก 11 โครงการ เน่ืองจากสภาพพื้นที่กอสรางเปลี่ยนไป ประชาชนไมมีความตองการแหลงนํ้า 

และไดรับงบประมาณจากแหลงอื่นแลว 

 

3.2 พัฒนาระบบการแพรกระจายนํ้าในระดับแปลงนาใหครอบคลุม (รธส.) 

ในป 2561 ไดรับงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดิน 983.3693 ลานบาท และแผนบูรณาการ 189.21 ลานบาท 

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาระบบแพรกระจายนํ้าในระดับแปลงนา 1,172.55 ลานบาท (แผนงาน 140,739 ไร 

ผลงาน 130,879 ไร ยังไมแลวเสร็จ 14 รายการ คาดวาจะแลวเสร็จ มี.ค. 2562)  

 

3.3 จัดทําแผนงานรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (รธว.) 

 คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาเพื่อรองรับความตองการนํ้าเพื่อ EEC ระยะ 

10 ป ตามที่กรมชลประทานเสนอในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 โดยปจจุบันภาคตะวันออกสามารถกัก

เก็บนํ้าได 2,337 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 9 ของนํ้าทาตามธรรมชาติในจํานวนน้ีอยูในเขต 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง) 1,589 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันสามารถสงนํ้าให EEC ได 427 ลาน ลบ.ม. ในขณะที่มีความตองการนํ้า

ปจจุบัน 325 ลาน ลบ.ม./ป และจะเพิ่มเปน 800 และ 1,000 ลาน ลบ.ม./ป ในป 2570 และ 2579 ตามลําดับ 

แผนงานความตองการระยะ 10 ป ที่กรมชลประทานเสนอ กนช. งบประมาณ 14,922 ลาน มีแนวทาง ดังน้ี 

1) ปรับปรุงแหลงนํ้าเดิม (เพิ่มความจุ) 7 แหง ไดนํ้าเพิ่ม 102 ลาน ลบ.ม. อาทิ เพิ่มความจุอางฯ คลอง

ใหญ 10 ลาน ลบ.ม. กําลังดําเนินการกอสราง 2561-2562  เพิ่มความจุอางฯ หนองปลาไหล 24 ลาน ลบ.ม./ป แผน

ป 2562 ระยะเวลา 1 ป เพิ่มความจุอางฯ หนองคอ 2.6 ลาน ลบ.ม./ปแผนป 2565 เพิ่มความจุอางฯ มาบประชัน 

0.6 ลาน ลบ.ม./ปแผนป 2564 เพิ่มความจุอางฯ บานบึง 2.4 ลาน ลบ.ม./ปแผนป 2564  เพิ่มความจุอางฯ สียัด 35 

ลาน ลบ.ม./ปแผนป 2563 เพิ่มความจุอางฯ คลองหลวง 27 ลาน ลบ.ม./ปแผนป 2562 (งบประมาณ East Water)   

2) พัฒนาแหลงนํ้าใหมในลุมนํ้าวังโตนด 4 แหง ตามสัญญาประชาคมแลวจึงจะผันมาชวย EEC ปละ 100 

ลาน ลบ.ม./ปปจจุบัน กพก. กอสรางอางฯ ประแกดแลวเสร็จสามารถเก็บนํ้าได กันยายน 2561 อางฯ คลองหางแมว 

ระยะเวลา 2560-2564 ความกาวหนาของงาน รอยละ10.62 อางฯ วังโตนด อยูระหวางการพิจารณาของ สผ. และ

สพญ.กอสรางอางฯ พะวาใหญ ระยะเวลา 2560-2564 ความกาวหนาของงาน รอยละ 50.81 

3) เช่ือมโยงแหลงนํ้าและระบบผนันํ้า 2 แหง 1 ปรับปรุงคลองพานทอง เพื่อผันนํ้าไปอางฯ บางพระ แผน

ป 2562 เสร็จ 1 ป ผันนํ้าได 20 ลาน ลบ.ม./ป และ2 ทอผันนํ้า อางฯ ประแสร-อางฯ หนองคอ-อางฯ บางพระ แผน

ป 2564 ผันนํ้าได 130 ลาน ลบ.ม./ป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายนํ้า 

4) สูบกลับนํ้าทายอางไปเก็บไวในอางเดิม 2 แหง 1 ปรับปรุงระบบสูบกลับอางฯ หนองปลาไหล 5 ลาน 

ลบ.ม./ป และ2 ระบบสูบนํ้าคลองสะพาน-อางฯ ประแสร ผันนํ้าได 50 ลาน ลบ.ม./ป 

5) ปองกันนํ้าทวมในพื้นที่สําคัญ เชน เมืองระยอง อ.พนัสนิคม อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
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6) การลดการใชนํ้าและจัดหาแหลงนํ้าสํารองโดยเอกชน (East water+กปภ.) ไดนํ้า 77 ลาน ลบ.ม./ป 

ประกอบดวย 1 ผันนํ้าบางปะกง-อางฯ บางพระ 20 ลาน ลบ.ม./ปแผนป 2567 และ 2 ขุดสระนํ้าคลองทับมา 57 

ลาน ลบ.ม./ ป แผนป 2567 ทั้ง 6 แผนงาน จะไดนํ้าใชการเพิ่มอีก 384 ลาน ลบ.ม./ป รองรับความตองการที่จะ

เกิดข้ึนระยะ 10 ป ได และเพื่อการรองรับระยะยาว 20 ป กนช. มีมติให สทนช. ไปศึกษาภาพรวมในระดับภาคโดย

ทบทวนความตองการนํ้าใหชัดเจนและกําหนดแนวทางและแผนงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปปฏิบัติตอไป 

 

740

1,000
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4. เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 

4.1 ตอยอด SWOC  ใหสามารถพยากรณและเตือนภัยไดอยางแมนยํา (รธบ.)  

 - ขยายผล SWOC ลูก (SWOC1-17) ในระยะแรกสามารถเช่ือมตอการสื่อสาร และสงขอมูล เพื่อรวมการ

วิเคราะหคาดการณสถานการณแลว และกําลังพัฒนาใหสามารถพยากรณสถานการณนํ้าไดครอบคลุมทุกพื้นที่ใน

ระยะตอไป โดยในสวนของ SWOC หลาน (SWOC โครงการ) ไดเริ่มนํารองที่สชป.4 สชป.10 และสชป.17 ในระดับ

โครงการฯ ใหสามารถติดตอสื่อสารระหวางโครงการฯกับทางสํานักชลประทานไดแลว  

 - วางแผนและกําหนดมาตรฐานของ SWOC หลาน (SWOC โครงการ) โดยใหสอดคลองกับลักษณะของแต

ละพื้นที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของหนวยงานและประชาชนในพื้นที่ 

 - การพัฒนาโปรแกรม NARK 4.0 มาประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการนํ้าในฤดูแลงและฤดูฝน โดย

โปรแกรม NARK สามารถคาดการณสถานการณนํ้าได 12 เดือนลวงหนา มีความแมนยํารอยละ 80 ข้ึนไป โดยอาศัย

เทคนิคทางปญญาประดิษฐ (AI) รวมกับแบบจําอง ENSO (ปรากฎการณ El Niño และ La Niña) และฐานขอมูล Big 

Data ทําใหสามารถคาดการณปริมาณนํ้าที่ไหลเขาอางเก็บนํ้า และตัดสินใจปลอยนํ้าจากเข่ือนใหสอดคลองกับนํ้า

ตนทุนคาดการณ เพื่อจัดสรรนํ้าไปยังพื้นที่เกษตรกรรมไดอยางพอเพียง โดยผลผลิตของโปรแกรมสามารถแสดงผล

จําลองในเชิงปริมาณของนํ้าฝน นํ้าทา นํ้าที่ไหลเขาและที่จะระบายจากอางเก็บนํ้า นํ้าที่จัดสรร ตลอดจนพื้นที่เสี่ยงภัย

จากฝน ภาพจําลองกรณีเกิดนํ้าทวม แผนที่คาดการณการเพาะปลูกพืช รวมทั้งการคํานวณผลผลิตและผลตอบแทน

จากการเพาะปลูกพืชทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง 

 -  การประชาสัมพันธ ขอมูลสถานการณนํ้าใหแกประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ี     

 1. Facebook “ศูนยปฏิบัติการณอัจฉริยะ” และFacebook “RID Live” 

 2. Youtube Chanel “SWOC NEWs” 

 3. Website ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณนํ้า ( wmsc.rid.go.th ) และ ( SWOC.rid.go.th ) 

 4. Application “WMSC”  

 - โครงการพัฒนาฐานขอมูลศูนยปฏิบัติการนํ้าอัจฉริยะ (Big Data) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data) ดานอุตุ – อุทกวิทยา – ชลประทาน สําหรับติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัยอันเกิดจากนํ้า รวมถึงการ

สนับสนุนขอมูลใหผูบริหารในการตัดสินใจเพื่อการปองกัน และบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า รวมถึงพัฒนาระบบรายงาน

ของขอมูลดานอุตุ – อุทกวิยา – ชลประทาน โดยจัดทํารูปแบบ (Model) ในการวิเคราะหขอมูลวิธีทางสถิติ 

แบบจําลองชลศาสตร และ/หรือ วิทยาศาสตรขอมูล (Data Science) โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลของสํานักบริหาร

จัดการนํ้าและอุทกวิทยา และศูนยปฏิบัติการนํ้าอัจฉริยะประจําสํานักงานชลประทานที่ 1 - 17 เพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงานของศูนยฯ พรอมทั้งแสดงผลในรูปแบบระบบรายงาน (Data Visualization) 

 - แอปพลิเคช่ัน SWOC WATER LEVEL (SWOC WL) หรือไมบรรทัดวัดระดับนํ้า ซึ่งเปน Mobile 

Application ที่ประชาชนสามารถดาวนโหลดพรอมเปดใชงานไดบนโทรศัพทมือถือ เพื่อสามารถตรวจระดับนํ้าไดดวย

ตนเอง ดวยการสแกน AR Marker บริเวณจุดที่สนใจ ระบบจะประมวลผลและขอมูลตางๆ กลับไปใหผูใชงานแบบ

อัตโนมัติ เพื่อเปนการสรางเครอืขายการมีสวนรวมของประชาชน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ  กรม

ชลประทาน อีกทั้งกรมชลประทานมีแผนตอยอดจุดบริการ SWOC WL จํานวนทั้งสิ้น 935 จุด คลอบคุลมลํานํ้าตางๆ 

ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3-5 ป ซึ่งเริ่มพื้นที่ทดลองในป 2561 จํานวน 3 แหง ไดแก ทาเรือวังหลัง (ศิริราช)  
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ทาเรือนนทบุรี (จ.นนทบุรี) และตลาดนํ้าอยุธยา (วัดทาการอง จ.อยุธยา) ในปงบประมาณ 2562 (พื้นที่นํารอง) จะ

ดําเนินการติดต้ังอีก 150 จุด ในปงบประมาณ 2563 (พื้นที่ขยายผล) จํานวน 300 จุด และในปงบประมาณ 2564 

(พื้นที่ขยายผล) จํานวน 482 จุด  

 - ไดมีการปรับปรุงระบบโทรมาตรที่สําคัญตามแผนยุทธศาสตร RID No.1 ลําดับที่ 1ไดแกลุมนํ้าเจาพระยา 

ทาจีน แมกลอง บางปะกง เพื่อใชในระบบพยากรณและเตือนภัย และไดดําเนินการแผนยุทธศาสตรลําดับที่ 2  เพื่อ

ปรับปรุงระบบโทรมาตรในสวนที่เหลือ เพื่อใชในระบบพยากรณและเตือนภัย ใหสอดคลองกับคําเสนอแนะของ JICA 

วาควรมีสถานีโทรมาตรใหครอบคลุมทุก 50 ตร.กม. เพื่อใชเปนขอมูลในการพยากรณไดอยางมีประสิทธิภาพและ

แมนยํา ปรับปรุงระบบโทรมาตรเพื่อเตรียมความพรอมใหระบบโทรมาตรสามารถติดตามสถานการณนํ้าแบบ real 

time จํานวน 861 สถานี ซึ่งปจจุบันใชงานไดเพียง 588 สถานี คิดเปน 68% ซึ่งตองเพิ่มปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 273 

สถานี คิดเปน 32% คาดวาแลวเสร็จในป 2565 เพื่อใหระบบโทรมาตรสามารถตรวจวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความถูกตองแมนยํา และสามารถนํ้า ขอมูลการตรวจวัดที่ถูกตองไปใชในแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อพยากรณ

สถานการณนํ้าไดอยางถูกตองแมนยํา และมีประสิทธิภาพ เพื่อใชเปนเครื่องมือที่ชวยผูบริหารในการบริหารจัดการนํ้า 

 

4.2 ปรับปรุงโครงการชลประทานที่มีอายุการใชงานมานานใหสอดคลองกับสภาพการใชงานในปจจุบัน (รธบ.) 

 1) การปรับปรุงโครงการ 

  โครงการชลประทานขนาดใหญ (โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา) จํานวน 98 โครงการ ปจจุบันเปน

โครงการที่มีอายุโครงการมากกวา 30 ป จํานวน 77 โครงการ โดยที่สภาพอาคารชลประทานและระบบชลประทาน 

ในปจจุบันมีความเสียหายมาก ทําใหไมสามารถบริหารจัดการนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองดําเนินการ

ปรับปรุงทั้งระบบเพื่อใหประสิทธิภาพเหมือนเดิม มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

  1.1) โครงการที่มีผลการศึกษาการปรับปรุงโครงการแลว จํานวน 35 โครงการ  

   1.1.1) ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ จํานวน 4 โครงการ (คบ.แมแฝก-แมงัด, คบ.ลําปาว, 

คบ.ทุงสัมฤทธ์ิ และ คบ.กระเสียว) โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 2,383,769,700 บาท 

   1.1.2) อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง จํานวน 23 โครงการ (คบ.แมกวงอุดมธารา,         

คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา, คบ.แมลาว, คบ.พลายชุมพล, คบ.ยมนาน, คบ.หวยหลวง, คบ.เสียวใหญ, คบ.ชีบน, คบ.ชีกลาง, 

คบ.ลําตะคอง, คบ.ลําพระเพลิง, คบ.บางพลวง, คบ.โคกกะเทียม, คบ.มหาราช, คบ.ชลหารพิจิตร, คบ.รังสิตใต,      

คบ.รังสิตเหนือ, คบ.พระองคไชยานุชิต, คบ.นครศรีธรรมราช, คบ.ระโนด-กระแสสินธุ, คบ.ปตตานี, คบ.โก-ลก     

และ คบ.บางนรา) โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 2,979 รายการ วงเงิน 33,563,528,748 บาท ดําเนินการแลว

เสร็จถึงปงบประมาณ 2561 จํานวน 872 รายการ งบประมาณ 11,113,657,745 บาท อยูระหวางดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2562 จํานวน 90 รายการ จํานวน 921,054,000 บาท คงเหลือที่ตองดําเนินการในปถัดไปตามความ

พรอมของโครงการ จํานวน 1,013 รายการ วงเงิน 21,528,817,003 บาท 

   1.1.3) เริ่มปรับปรุงในปงบประมาณ 2563 จํานวน 6 โครงการ (คบ.แมวัง, คบ.ผักไห, คบ.

พลเทพ, คบ.ทาโบสถ, คบ.ดอนเจดีย และ คบ.ทามะกา) โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 256 รายการ งบประมาณ 

5,038,886,000 บาท ขอต้ังงบประมาณ 2563 จํานวน 12 รายการ งบประมาณ 113,790,000 บาท คงเหลือที่ตอง

ดําเนินการในปถัดไปตามความพรอมของโครงการ จํานวน 224 รายการ งบประมาณ 4,925,096,000 บาท 
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   1.1.4) อยูระหวางจัดเตรียมเขาแผนงานปรับปรุงโครงการ จํานวน 2 โครงการ (คบ.

เพชรบุรี และ คบ.ปราณบุรี) 

  1.2) โครงการที่อยูระหวางการศึกษาการปรับปรุงโครงการ จํานวน 4 โครงการ (คบ.กุมภวาป,     

คบ.หนองหวาย, คบ.นครนายก และ คบ.ทาเชียด) 

  1.3) โครงการอยูระหวางประเมินเพื่อจัดเขาแผนศึกษาปรับปรุงโครงการ จํานวน 38 โครงการ    

(คบ.แมแตง, คบ.นเรศวร, คบ.ดงเศรษฐี, คบ.ทาบัว, คบ.แมยม, คบ.ทอทองแดง, คบ.นํ้าอูน, คบ.หวยโมง,              

คบ.โดมนอย, คบ.ลํานางรอง, คบ.บางบาล, คบ.ปาสักใต, คบ.นครหลวง, คบ.ชองแค, คบ.ปาสักชลสิทธ์ิ, คบ.มโนรมย, 

คบ.เริงราง, คบ.คลองเพรียว-เสาไห, คบ.พระยาบรรลือ, คบ.เจาเจ็ด-บางย่ีหน, คบ.พระพิมล, คบ.ภาษีเจริญ,        

คบ.ยางมณี, คบ.ชัณสูตร, คบ.เจาพระยา, คบ.บรมธาตุ, คบ.ทับเสลา, คบ.สามชุก, คบ.โพธ์ิพระยา, คบ.นครชุม,     

คบ.ราชบุรีฝงซาย, คบ.ราชบุรีฝงขวา, คบ.ดําเนินสะดวก, คบ.แมกลอง, คบ.กําแพงแสน, คบ.นครปฐม, คบ.สองพี่นอง 

และ คบ.ปากพนังตอนลาง)  

2) โครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทานโดยวิธีการ Walk Thru  

  ดําเนินการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทานโดยวิธีการ Walk Thru รวมกับกลุมผูใชนํ้า มีจํานวน

โครงการที่อยูในความดูแลของกรมชลประทาน จํานวน 178 โครงการ สํานักงานชลประทานไดสงเลม Walk Thru 

และแผนงานปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษาโครงการ ใหสํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยาแลว จํานวน 176 

โครงการ (ยังไมจัดสงจํานวน 2 โครงการ ไดแก คบ.คลองหลวงรัชชโลธร และ คบ.นฤบดินทรจินดา เน่ืองจากเปน

โครงการใหมที่ยังไมมีระบบสงนํ้า) สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยาไดประสานใหสํานักงานชลประทานที่ 1-17 

นําแผนงานดังกลาว มาใชในการขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 

 

4.3 สรางทางเลือกในการดําเนินการสงนํ้าและบํารุงรักษาในงานชลประทาน (รธบ.) 

การจางเหมาบํารุงรักษาหัวงาน และคลองชลประทาน 

  การบํารุงรักษา (การตัดหญา) จะแยกเปนบํารุงรักษาหัวงานโครงการ และบํารุงรักษาคลอง

ชลประทาน ปจจุบันการดําเนินการจะเปนงานดําเนินการเอง ซึ่งสํานักงบประมาณไดอนุมัติอัตราตอหนวย (Unit 

Cost) ใหกรมชลประทานใช ดังน้ี 

 1. คาบํารุงรักษาหัวงาน    2,270  บาท/ไร/ป  (ดําเนินการตัดหญา 3 ครั้ง)  

 2. คาบํารุงรักษาคลองสงนํ้าสายใหญ 15,110  บาท/กม./ป (ดําเนินการตัดหญา 2 ครั้ง) 

 3. คาบํารุงรักษาคลองสงนํ้าสายใหญ    7,560 บาท/กม./ป (ดําเนินการตัดหญา 2 ครั้ง) 

  สภาพความเปนจริงการตัดหญาเพียง 3 ครั้ง/ป สําหรับบริเวณหัวงานโครงการ และเพียง 2 ครั้ง/ป 

สําหรับบริเวณคลองสงนํ้า ประกอบกับการดําเนินการจะใชแรงงานทั่วไปมาดําเนินการ จึงไมสามารถทําใหหัวงานและ

คลองสงนํ้าสะอาดสวยงามตลอดทั้งป โดยเฉพาะชวงฤดูฝนการเติบโตของหญาจะเร็วมาก ดังน้ันการจางเหมา

บํารุงรักษาหัวงานและคลองชลประทาน จึงเปนทางเลือกในการบํารุงรักษาหัวงานและคลองชลประทานที่เหมาะสม

กับสภาพปจจุบัน เพื่อใหหัวงานและคลองชลประทานมีความสะอาดสวยงามตลอดทั้งป และเปนอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่ เชน การตรวจสอบสภาพความเสียหายของอาคารชลประทาน และคลองสงนํ้า 

  สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานจางเหมาบํารุงรักษาหัวงาน

โครงการชลประทาน โดยจะดําเนินการตัดหญาใน จํานวน 24 ครั้ง/ป (อัตราราคาตอหนวยเทากับ 34,188 บาท/ไร/
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ป) บริเวณหัวงานโครงการที่เปนบริเวณหัวงานงานที่ทําการโครงการและบริเวณที่เปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งทาน อธช. 

ไดอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการนพิจารณาจัดทํา

หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทานและการจัดทําอัตราราคาตอหนวยงานกอสรางชลประทาน 

ข้ันตอนตอไปจะไดเสนอไปยังสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาตอไป 

 

4.4 ตรวจสอบ วิเคราะห ความมั่นคงของเข่ือน (dam safety) และปรับปรุงใหมีความมั่นคงแข็งแรง (รธบ.) 

 ปจจุบันกรมชลประทานมเีข่ือนในความรับผิดชอบ ประมาณกวา 1,372 เข่ือน  ประกอบดวย เข่ือนขนาด

ใหญ 25 เข่ือน เข่ือนขนาดกลาง 481 เข่ือน และเข่ือนขนาดเล็ก (พรด/ปชด)  866 เข่ือน ในป พ.ศ.2561 มีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยเข่ือน (Action Plan) 

 1. ตรวจสอบดวยสายตา (Visual Inspection) นํามาประเมนิสภาพความมั่นคงดวยวิธีดัชนีสภาพ 

(Condition Index : CI) จํานวน 233 เข่ือน  

 2. ดานเครื่องมอืวัดพฤติกรรมเข่ือน (Dam Instrument : DI) เข่ือนขนาดกลาง/ขนาดใหญ ติดต้ังเครื่องมือ 

จํานวน 167 เข่ือนยังไมไดติดต้ังอีก 339 เข่ือน มีแผนซอมแซม/ปรับปรงุ และติดต้ังใหมมีแผนโดยพจิารณาจากการ

จัดลําดับความเสี่ยงใหแลวเสร็จภายใน 4 ป พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565  

 3. จัดหายานพาหนะ เครื่องมือวัดพฤติกรรมเข่ือน สําหรับติดตามพฤติกรรมเข่ือน เคลื่อนที่ (Mobile Unit) 

ประจําสวนกลาง 1 ชุด ภูมิภาพ 4 ชุด วงเงินประมาณ 25 ลานบาทกําลังดําเนินการจัดหางบประมาณ 

 4. เพิ่มทักษะความชํานาญดานความปลอดภัยเข่ือนใหกับบคุลากรของกรมชลประทาน (สบ.คบ. สบ.คป.และ 

ปข.ชป.) เพือ่ใหมีความรูความเขาใจในดานการตรวจสภาพเข่ือน และการอานเครื่องมือวัดพฤติกรรมเข่ือน  โดยการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดแลว 4 รุน 

 5. การเขาถึงขอมลูดานความปลอดภัยเข่ือนที่มปีระสทิธิภาพ โดยการบรูณาการ 

การเช่ือมโยงขอมลูจากเข่ือนเขาสูแมขายสํานักงาน และเขาสูสวนกลางดวยระบบ MIS (Management Information 

System) ปจจุบันศูนยสารสนเทศฯไดทําการเช่ือมกบัระบบ Big data ในอนาคตจะนําไปสูการพฒันาระบบ

ประมวลผล เพือ่สนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ในป พ.ศ. 2563  

 6. การสรางทางเลือกในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยเข่ือน (Out Source) เพื่อลดปญหาการขาด

แคลนบุคลกรและงบประมาณในการดูแลบํารุงรักษาฯ คาดวา  จะแลวเสรจ็ภายในป พ.ศ. 2562  

 7. การจัดลําดับความสําคัญสําหรับซอมแซม/ปรับปรงุเข่ือน 

      -  ขนาดกลาง/ขนาดใหญ (ครั้งที่ 1)  กรมฯอนุมัติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 

      -  ขนาดเล็ก (พรด/ปชด) แลวเสรจ็เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2561 (อยูระหวางเสนอกรมฯ) 

 

4.5 วางแผนเตรียมการรับมืออุทกภัยและภัยแลง (รธบ.)  

 SWOC ไดใชขอมูลการคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูฝนของประเทศไทยในป 2561 จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

เพื่อจําลองสถานการณนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ทั้ง 35 แหง 5 Scenario ประกอบดวย 1.กรณีนํ้านอย 2.กรณีนํ้า

เฉลี่ย 3.กรณีนํ้ามาก 4.กรณีฝนป 2557 (กรมอุตุนิยมวิทยา และ 5.กรณีฝนเทียบเคียงป 2528 (นอยกวาคาเฉลี่ย 

10%) โดยสรุปปน้ี ปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้าจะอยูในเกณฑนอยกวาคาเฉลี่ย ประมาณ 6% กรมอุตุนิยมวิทยาได

ประกาศเขาสูฤดูฝน ต้ังแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 
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  การบริหารจัดการนํ้าในชวงฤดูฝนป 2561 จะแบงออกเปน 2 สวนหลักใหญๆ ดังน้ี 

 1.  ดานการเตรียมความพรอม และคาดการณ ซึ่งมีการดําเนินการ ดังน้ี 

      -  ตรวจสอบความมั่นคงของเข่ือนขนาดใหญ และขนาดกลาง 437 แหง 

      -  ตรวจสอบความพรอมของอาคารชลประทานสําคัญที่เกี่ยวของกับการควบคุมนํ้า/ปองกันนํ้าทวม  

จํานวน 1,806 แหง 

      -  เตรียมความพรอมเครื่องจักรกล เพื่อการรับมืออุทกภัย  โดยเฉพาะการติดต้ังเครื่องสูบนํ้าในพื้นที่นํ้าทวม

ประจํา อยางนอย 1 เครื่อง  จํานวน 792 จุด ทั่วประเทศ  จํานวนเครื่องจักรกลทั้งหมด 2,803 หนวย 

      -  การกําจัดสิ่งกีดขวางทางนํ้าและการกําจัดผักตบชวา 

      -  การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนํ้าลนตลิ่งในชวงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ในพื้นที่ตางๆ 

      -  การคาดการณปริมาณนํ้าในอางขนาดใหญ อยางตอเน่ืองทุกๆ 15 วัน หรือ 1 เดือน 

 2.  ดานการบริหารจัดการ 

      -  การวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูฝน 

      -  การเลื่อนเวลาการปลูกขาวในพื้นที่ลุมตํ่า 13 ทุงเน้ือที่ 1.5 ลานไร  เพื่อใชเปนพื้นที่รองรับนํ้าหลาก รับนํ้า

ไดประมาณ 2,000 ลาน ลบ.ม. 

      -  การติดตามวิเคราะหแนวโนมสถานการณ และการสั่งการโดยศูนยปฏิบัติการนํ้าอัจฉริยะ (SWOC) 

และศูนยเครือขาย (SWOC 1 – 17)  

      -  การบริหารจัดการนํ้าในอางเก็บนํ้าใหอยูในเกณฑเก็บกัก (Rule Curve) 

 -  การประชาสัมพันธและสรางการรับรู เพื่อเตรียมรับสถานการณนํ้าหลาก ซึ่งจัดข้ึนที่ทําเนียบรัฐบาล  

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และในสวนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค อีก 4 ครั้ง 

       ทั้งน้ีในป 2561 ที่ผานมาประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ และหยอมความกดอากาศ

ตํ่ากําลังแรง และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทย และภาคใต 4 ชวงเวลา ดังน้ี 

      -  ชวงที่ 1 วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2561  จากอิทธิพลของพายุเซินติญ 

      -  ชวงที่ 2 วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561  จากอิทธิพลของพายุเบบินคา 

      -  ชวงที่ 3 วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561  จากหยอมความกดอากาศตํ่า + มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

      -  ชวงที่ 4 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561  จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต 

      โดยทั้ง 4 ชวงเวลาดังกลาว มีจังหวัดที่ไดรับผลกระทบ รวม 19 จังหวัด ดังน้ี 

      -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด 

• ลุมนํ้าก่ํา  ลุมนํ้าสงคราม และลุมนํ้าโขง  ประกอบดวย จังหวัดสกลนคร นครพนม และบึงกาฬ 

• ลุมนํ้ามูล และชี  ประกอบดวย จังหวัดกาฬสินธุ รอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ นครราชสีมา และ

อุบลราชธานี 

   -  ภาคตะวันออก 2 จังหวัด 

• ลุมนํ้านครนายก ลุมนํ้าปราจีนบุรี และลุมนํ้าบางปะกง ประกอบดวย จังหวัดนครนายก และ

ปราจีนบุร ี

  -  ภาคใต 8 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเพชรบรุี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฏรธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรงั และนราธิวาส 
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      ซึ่งผลกระทบจากการเตรียมการดังกลาวขางตน ทําใหสถานการณอุทกภัยที่เกิดข้ึน ลดความรุนแรง และ

ความเสียหายลงไดมาก  กรมชลประทานสามารถเขาไปชวยเหลอืและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถยับย้ัง

ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับประชาชน และชุมชนไดเปนอยางมาก 

      สําหรับการเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยแลง ในป 2561/62 ไดมีการวางแผนบริหารจัดกานํ้า

ในชวงฤดูแลงป 2561/2562 ดังน้ี  

  แผนจัดสรรนํ้าและเพาะปลูกพืชฤดูแลง 2561/2562 ท้ังประเทศ 

- ปริมาณนํ้าที่นํามาใชไดจากอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ขนาดกลาง และแหลงนํ้าอื่นๆ ณ วันที่ 1 พ.ย. 61 มี 

39,570 ลาน ลบ.ม. จากปริมาณนํ้าดังกลาวนํามาวางแผนบริหารจัดการนํ้าทั้งประเทศในเขตชลประทาน ป 

2561/2562 โดยวางแผนจัดสรรนํ้าฤดูแลงทั้งประเทศรวม 23,100 ลาน ลบ.ม. และสํารองนํ้าสําหรับการใชนํ้าตนฤดู

ฝน ป 2562 (พ.ค.- ก.ค.) จํานวน 16,470 ลาน ลบ.ม. สําหรับแผนจัดสรรนํ้าฤดูแลง สามารถจําแนกตามกิจกรรมการ

ใชนํ้า ดังน้ี 1.อุปโภค-บริโภค 2,404 ลาน ลบ.ม. (10%) 2.รักษาระบบนิเวศ 6,440 ลาน ลบ.ม. (29%) 3.เกษตรกรรม 

13,953 ลาน ลบ.ม. (60%) สนับสนุนการเพาะปลูกขาว 8.03 ลานไร, พืชไร-พืชผัก 2.43 ลานไร และพืชอื่นๆ 4.07 

ลานไร และ 4.อุตสาหกรรม 303 ลาน ลบ.ม. (1%) 

ผลการบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง ป 2561/2562 (1 พ.ย. 61 - 1 ม.ค. 62)  

- สถานการณนํ้าปจจุบัน (ณ วันที่ 1 ม.ค. 62) ปริมาตรนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญและขนาดกลาง ทั้ง

ประเทศ (ณ วันที่ 1 ม.ค. 62) รวม 57,741 ลาน ลบ.ม. (76%) นํามาใชได 33,812 ลาน ลบ.ม. (65%) โดยจําแนก 

ดังน้ี อางเก็บนํ้าขนาดใหญ 35 แหง 54,288 ลาน ลบ.ม. (77%) นํามาใชได 30,746 ลาน ลบ.ม. (65%) อางเก็บนํ้า

ขนาดกลาง 412 แหง 3,453 ลาน ลบ.ม. (67%) นํามาใชได 3,066 ลาน ลบ.ม. (64%) และแหลงนํ้าอื่นๆ 1,915 ลาน 

ลบ.ม. 

- ผลการจัดสรรนํ้าฤดูแลง 2561/2562 ทั้งประเทศ 

  ต้ังแตวันที่ 1 พ.ย. 61 ถึงปจจุบัน ใชนํ้าไปแลว 6,747 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 29% ของแผนการจัดสรร

นํ้า คงเหลือปริมาตรนํ้าที่ตองจัดสรรจากแผนอีก 16,353 ลาน ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณนํ้าเพียงพอตลอดฤดูแลงและมี

ปริมาณนํ้าสํารองนํ้าตนฤดูฝนป 2562 ปจจุบัน 19,374 ลาน ลบ.ม. 

- ผลการเพาะปลูกขาวฤดูแลงทั้งประเทศ ป 2561/2562 

  ต้ังแตวันที่ 1 พ.ย. 61 การเพาะปลูกขาวฤดูแลงทั้งประเทศ ป 2561/2562 เพาะปลูกขาวไปแลว 4.70 

ลานไร คิดเปน 59% ของแผนฯ (แผน 8.03 ลานไร) 

พ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าในเขตชลประทาน ฤดูแลง ป 2561/2562 

จากการบริหารจัดการนํ้าของกรมชลประทาน ตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการนํ้าชวงฤดูแลง 

2561/2562 พบวา “ไมมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้าในเขตชลประทาน ฤดูแลง ป 2561/2562”  

แตอยางไรก็ตามมีอางเก็บนํ้าบางแหงในชวงสิ้นสุดฤดูฝน 2561 มีปริมาณนํ้าตนทุนนอย จึงมีความ

จําเปนตองบริหารจัดการนํ้าอยางเครงครัด จํานวน 6 แหง โดยมีมาตรการบริหารจัดการ ดังน้ี 

- พื้นที่ที่ไมสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2561/2562 แตมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการอุปโภค-

บริโภค และรักษาระบบนิเวศจนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 จํานวน 2 แหง ไดแก อางเก็บนํ้าอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

และอางเก็บนํ้าแมมอก จังหวัดสุโขทัย 
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- พื้นที่ที่สนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงที่ใชนํ้านอย (พืชไร-พืชผัก) และมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการ

อุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศจนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 จํานวน 4 แหง ไดแก อางเก็บนํ้าลํานางรอง จังหวัด

บุรีรัมย อางเก็บนํ้าทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี อางเก็บนํ้ากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี และอางเก็บนํ้าลําพระเพลิง 

จังหวัดนครราชสีมา 

 

4.6 บูรณาการความรวมมือกับ SC ในระดับพื้นที่ (รธบ.) 

สบอ. ดําเนินการจัดสงแผนการจัดสรรนํ้าและเพาะปลกูพืชฤดูฝนแผนการบริหารจดัการนํ้าและการเพาะปลูก

พืชฤดูแลงในเขตชลประทานและแผนการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า (ฤดูฝน) ป2561 ใหประธาน SC ทุก

จังหวัด ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

หัวหนาสวนราชการในสังกัดที่มีสํานักงานต้ังอยูในจังหวัด เปนคณะกรรมการเขารวมประชุมกับจังหวัด ตาม

คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด Chief of 

Operation : COO (คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 341/2561 สั่งวันที่ 20 เมษายน 2561) 

 

4.7 พัฒนาสถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานใหเปนศูนยเรียนรูและศูนยเครือขายของ ศพก.882 ศูนย (รธบ.) 

- จัดทําแปลงสาธิตเรียนรูดานการเพิม่ศักยภาพการใชนํ้าตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม และการจัดทําบญัชี

ครัวเรือน สําหรบัเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรและผูทีส่นใจเขาศึกษาดูงาน พรอมทั้งเผยแพรขอมลูดานการใชนํ้า

ชลประทานของพืช จํานวนทัง้สิ้น  9 แหง  

- ดําเนินการติดต้ังระบบสูบนํ้าและแพรกระจายนํ้าโดยใชพลงังานแสงอาทิตย เพือ่เปนตนแบบนําไปสูการ

ขยายผลในการปรับปรุงระบบสูบนํ้าและแพรกระจายนํ้าในแปลงเพาะปลกูแกเกษตรกรผูสนใจ ซึง่ในปงบประมาณ 

2561 ดําเนินการติดต้ังแลวเสรจ็พรอมใชงานจํานวน 6 แหง และอยูในระหวางติดต้ังจํานวน 3 แหง รวมทั้งหมด 9 

แหง 

- ใชสถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานทั้ง 9 แหงเปนสถานที่ฝกอบรม ดูงาน ในฐานะศูนยเครือขายของ

ศูนยเรียนรูการเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) โดยการบรรยายใหความรูและฝกปฏิบัติดานการเกษตร

ชลประทานแกเจาหนาที่ เกษตรกร และยุวชลกร รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,266 ราย   

- ปงบประมาณ 2561 ไดจัดทําแผนงานศึกษาการใชนํ้าชลประทานของพืชและแผนงานใชสถานีทดลองการ

ใชนํ้าชลประทานเปนศูนยอบรมความรูและดูงานเช่ือมโยงขอมูลกบั ศพก. ทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 18 แผนงาน แต

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพียง 11 แผนงาน ทั้งน้ีทุกแผนงานไดดําเนินการแลวเสรจ็และอยูในข้ันตอนการ

ตรวจสอบรับรองผลงานและการจัดทําเลมรายงานฉบบัสมบรูณ 

 

4.8 ตรวจสอบการใชพื้นที่ราชพัสดุและแกไขปญหาการบุกรุกของราษฎร (รธร.) 

มาตรการเชิงปองกัน 

1) จํานวนผูบุกรุกที่ราชพัสดุของสํานักงานชลประทานที่ 1-17 ทั้งหมด 33,180 ราย แบงเปน 

  -ผูบุกรุกเดิม (ต้ังแตป 2546 ถัดลงไป) จํานวน 31,730 ราย (รอยละ 95.63) 

  -ผูบุกรุกใหม (ต้ังแตป 2546 ข้ึนไปจนถึงปจจุบัน) 1,450 ราย (รอยละ 4.37) 
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2) การดําเนินงานแกไขปญหา มีการแจงความดําเนินคดี 25 ราย พิพากษา 2 ราย รื้อถอนแลว 1,597 ราย 

(รอยละ 4.81)คงเหลือ 31,583 ราย (รอยละ 95.19) 

มาตรการทางกฎหมาย 

3) การปรับปรุงระเบียบโดย สบอ. ดําเนินการปรับปรุงระเบียบกรมชลประทานวาดวยการขอใชและการ

จัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551 แกไขสาระสําคัญในขอ 7.1  

“ขอ 7.1 ที่ดินประเภทที่ 1 จะไปใชหรือจัดหาประโยชนไมไดเวนแตเพื่อประโยชนของสาธารณชน  

(ก) กรณีที่ดินเขตคันคลองดานนอก เขตพนังดานนอก เขตถนน จะตองกันเขตหางออกมาไมนอยกวา 3.00 

เมตร เมื่อไดกันเขตคลอง เขตพนัง เขตถนนแลว ถายังมีที่ดินเหลืออาจจะนําไปใชหรือจัดหาประโยชนไดเปนการ

ช่ัวคราว โดยเจาหนาที่ผูรับคํารองเปนผูพิจารณาเสนอความเห็นวาพื้นที่ใดสมควรนําไปใชหรือจัดหาประโยชนได 

(ข) กรณีการขอเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุ หากเจาหนาที่ผูรับคํารองไดพิจารณาเห็นวาไมเขาหลักเกณฑ

ตาม (ก) จะอนุญาตไมไดเวนแตเปนการอนุญาตการกอสรางสะพานของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยใหคํานึงถึง

การชลประทานเปนลําดับแรกและเปนไปตามหลักวิศวกรรมการออกแบบและการกอสรางทั้งไมกอใหเกิดความ

เสียหายและเพื่อประโยชนแกทางราชการเปนสําคัญ” 

4) เสนอจัดต้ังสวนบุกรุกเรงรัดการดําเนินงานบังคับคดีกรณีการบุกรุก รธร.มอบ สบค.พิจารณาเสนอ 

 

4.9 ใชพื้นที่เขตคลองเปนพื้นที่แกมลิงและขยายผลพื้นที่ลุมตํ่าเพื่อสํารองนํ้าไวใชในยามวิกฤติ (รธบ.) 

 การพิจารณาพื้นที่ลุมตํ่าเพื่อขยายผลการใชพื้นที่ลุมตํ่าตัดยอดนํ้าและเลื่อนปฏิทินการปลูกขาว 5 พื้นที่ 

1. พื้นที่ลุมตํ่านํ้าก่ําทาย ปตร.สุรสัวดี  

ถึง ปตร.บานหนองบึง จ.สกลนคร 

โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษานํ้าก่ํา 9,500 ไร 

2. พื้นที่ลุมตํ่าลําปาว ต.หลุบ ต. หวยโพธ์ิ   

อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 

โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษาลําปาว 9,500 ไร 

3. พื้นที่ลุมตํ่าบานกุดเวียง เข่ือนวังยาง    

ต.ทาตูม ต.มวงลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษาชีกลาง 4,600 ไร 

4. พื้นที่ลุมตํ่าทุงบางพลวง จ.ปราจีนบุร ี โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษาบางพลวง 200,000 ไร 

5. พื้นที่ลุมตํ่าทุงรงัสิตใต จ.ปทมุธานี โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษารังสิตใต 101,190 ไร 

 รวม 324,790 ไร 

 ขอสรปุการพิจารณาเพื่อขยายผลการใชพื้นทีลุ่มตํ่าตัดยอดนํ้าและเลื่อนปฏิทินการปลูกขาว 5 พื้นที ่

1. ไมสามารถใชเปนพื้นที่ตัดยอดนํ้าได 

2. สามารถเลื่อนปฏิทินการปลกูขาวเปนเดือนเมษายนได โดยข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าทีจ่ะใชเตรียมแปลงใน

แตละป 

3. ไมมีนํ้าตนทุนสําหรับใชสนับสนุนการเตรียมแปลงหรือตองลําลียงนํ้ามาไกล 

4. ชวยเพิ่มประสิทธ์ิภาพการระบายนํ้าในชวงนํ้าหลากได เน่ืองจากมีการเกบ็เกี่ยวขาวแลว ไมตองกงัวล

เรื่องนํ้าทวมพื้นทีลุ่มตํ่า 
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4.10 พัฒนาศูนยศึกษาฯใหเปนแหลงเรียนรูของประชาชนอยางเพียงพอ (รธบ.) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาในความรับผิดชอบกรม มี 2 ศูนย คือ ศูนยศึกษาฯหวยหองไคร และภูพาน 

 1) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดําเนินการจัดอบรมเกษตรกร 4 โครงการ  

  - โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพนอกการเกษตร 

  - โครงการฝกอบรมและถายทอดความรูสูชุมชน 

  - โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

  - โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการเกษตรดําเนินการแลวเสร็จ 

 ผลการดําเนินงาน มีจํานวนผูเขารับการอบรม 3,410 คน และมีผูเขาดูงาน 91,691 คน เพิ่มเติมในชวง 

ต.ค.- ธ.ค. 2561 จํานวน 40,797 คน รวมป 2561 มี 132,488 คน  

 2) ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ผลการดําเนินงาน มีจํานวนผูเขารับการอบรม 

3,724 คน มีผูเขาดูงาน 89,188  คน และเพิ่มเติมในชวง ต.ค. - พ.ย.2561 จํานวน 10,010 คน รวมป 2561 มี 

99,198 คน  
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5. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้า (รธร.) 

 1) ดานการพัฒนาแหลงนํ้า ดําเนินการแลว 309 โครงการ โดยใชกระบวนการประชุมเกษตรกร ช้ีแจงและ

ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ 

1.1) โครงการขนาดใหญ จํานวน 38 โครงการ   

   - งานตอเน่ือง 29 โครงการ 

   - งานเปดใหม 7 โครงการ 

   - โครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญที่ดําเนินการ เชน โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าในอางเก็บ

นํ้าเข่ือนแมกวงอุดมธารา จ.เชียงใหม โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุมนํ้าฝาง จ.เชียงใหม โครงการพัฒนาลุมนํ้าตา

ปพุมดวง จ.สุราษฎรธานี โครงการอางเก็บนํ้าคลองตํ่า จ.สงขลา โครงการสถานีสูบนํ้าพรอมระบบสงนํ้าบานหงสเจริญ 

จ.ชุมพรเปนตน 

1.2) โครงการขนาดกลาง จํานวน 119 โครงการ 

      โครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดกลางที่ดําเนินการ เชน โครงการระบบสงนํ้าฝายปงตํ่า จ.เชียงใหม

โครงการฝายวังปาน จ.ลําพูน โครงการประตูระบายนํ้าบางสะแก จ.สุพรรณบุรี โครงการอางเก็บนํ้าหวยหนองโรง    

จ.ชัยนาท โครงการเข่ือนลําเซบาย จ.อุบลราชธานี เปนตน    

 1.3) โครงการขนาดเล็ก จํานวน 152 โครงการ 

 2) ดานการบริหารจัดการนํ้า 

     2.1) การมีสวนรวมระดับที่ 1 และ 2 (การใหความรู) โครงการชลประทานจังหวัด โครงการสงนํ้า

และบํารุงรักษา สรางความเขาใจโดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน จํานวน 358 ครั้ง 

     2.2) การมีสวนรวมระดับที่ 3 (การเกี่ยวของ) จัดต้ังและอบรมเครือขายสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน คสป.) 2 โครงการ (ไดแก คป.เชียงราย มี คสป. 31 คน, คบ.นเรศวร มี คสป.33 คน โดยจัดทําแผนพัฒนา

ชุมชนรวมกันในดานการบริหารจัดการนํ้าแลวทั้ง 2 โครงการ 

    2.3) การมีสวนรวมระดับที่ 4 (ความรวมมือ) ดําเนินการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมี

สวนรวม 114 โครงการ ซึ่งมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) 264 คณะ 

 

5.2 สรางขวัญและกําลังใจใหกับผูประสบภัยจากนํ้า (รธบ.) 

1) ประสานงานกับโครงการชลประทานจังหวัดเพื่อจัดต้ังศูนยบริการใหความชวยเหลือประชาชนเบื้องตน 

โดยมีการประกาศแจงเตือนสถานการณเปนระยะๆ ในชวงสถานการณวิกฤต เพื่อใหหนวยงานตางๆ และประชาชน

เตรียมพรอมรับมือสถานการณที่จะเกิดข้ึนอยางใกลชิด โดยประชาชนสามารถโทรสอบถามสถานการณได 24 ช่ัวโมง 

2) สลก.จัดถุงยังชีพจํานวน 300 ชุด โดยใชเงินกองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน มอบใหผูประสบภัยภาค

กลาง ในเดือน พ.ย. 2560 

3) สวนภูมิภาค จัดถุงยังชีพประมาณ 2,630 ถุง มอบผูประสบภัย และชวยขนยายสิ่งของ แจกนํ้าด่ืม นํ้ามัน

และชวยซอมรถ 
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4) ศูนยอุทกวิทยาภาคตะวันตกรวมกับโครงการชลประทานกาญจนบุรี ไดสํารวจพื้นที่นํ้าลน และไดแจกนํ้า

ด่ืม อาหารแหง ที่อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ ต.ค. 2560 

 

5.3 เรงรัดการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้า คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) และอาสาสมัครชลประทานใหเต็มพื้นที่

ชลประทาน (รธร.) 

1) กลุมผูใชนํ้า ในป 2560 มีจํานวน 51,331 กลุม ในป 2561 จัดต้ังได 714 กลุม ครอบคลุมพื้นที่

ชลประทาน 162,795 ไร รวมปจจุบันมีกลุมผูใชนํ้าทั้งหมด 52,045 กลุม ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 18.395 ลานไร 

คิดเปนรอยละ 73.72 ของพื้นที่ชลประทานโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางทั้งหมด (24.951 ลานไร) 

2) JMC ในป 2560 มีจํานวน 260 คณะ ในป 2561 จัดต้ังได 4 คณะ (ขนาดใหญ 1 ขนาดกลาง 3) รวม

ปจจุบันมี JMC 264 คณะ คิดเปนรอยละ 30.95 ของจํานวนโครงการชลประทานขนาดใหญและกลางทั้งหมด (853 

โครงการ) 

3) อาสาสมัครชลประทาน ในป 2560 มีจํานวน 3,105 คน ในป 2561 จัดต้ังได 120 คน รวมปจจุบันมี

อาสาสมัครชลประทาน 3,225 คน ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 9,675,000 ไร คิดเปนรอยละ 52.60 ของพื้นที่

ชลประทานที่มีการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้า (18.395 ลานไร) ทั้งน้ีจํานวนอาสาสมัครชลประทานในแตละปที่ไดจัดต้ังข้ึนอยู

กับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเปนคาตอบแทนอาสาสมัครชลประทาน 

4) ปญหาอุปสรรคในการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) 

 - ผูวาราชการจังหวัดไมลงนามในคําสั่งแตงต้ังจัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) โดยแจงวาไม

มีกฎระเบียบรองรับอํานาจในการแตงต้ัง 

 - พื้นที่ของโครงการที่คาบเกี่ยว 2 จังหวัด ไมมีขอสรุปวาควรใหจังหวัดใดออกคําสั่งแตงต้ัง 

 - เกษตรกรและหนวยงาน ไมมีความพรอมในการจัดต้ัง JMC 

 

5.4 ทบทวนการดําเนินการโครงการ 1 โครงการ 1 ลานบาท (รธร.) 

1) กรมชลประทานไดเคยมีนโยบายการดําเนินงานโครงการซอมแซมบํารุงรักษาอาคารชลประทาน ตาม

ขอเสนอเกษตรกรผูใชนํ้าชลประทาน ดวยการจัดสรรงบประมาณคาซอมแซมให โครงการละ 1 ลานบาท หรือที่

เรียกวา 1 โครงการ 1 ลานบาท ในปงบประมาณ 2549-2554 และในปตอมาใหแตละสํานักงานชลประทานจัดสรร

เอง ซึ่งแตละสํานักงานชลประทานดําเนินการไมเหมือนกัน 

2) ในป 2561 ไดมีการปรับปรุงเน้ือหาเอกสารประกอบคําแนะนําโครงการซอมแซมบํารุงรักษาอาคาร

ชลประทาน ตามขอเสนอของเกษตรกรผูใชนํ้าชลประทาน (1 โครงการ 1 ลานบาท) ไดปรับแกไขแนวทางเรียบรอย

แลว โดยไดจัดสรรงบประมาณ คาซอมแซมและบํารุงรักษาอาคารชลประทานตามขอเสนอของเกษตรกร ใหกับทุก

โครงการ อยางชัดเจน  

3) กสช. แจงเวียนคูมือแนวทางการปฏิบัติงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและยึดถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 7 

มิถุนายน 2561  

4) โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา จัดทําประมาณการและแผนการ

ดําเนินงาน สงกองแผนงานแลวในงวดที่ 1 และกองแผนงาน โอนงบประมาณใหโครงการดําเนินการ 
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5) กองแผนงานต้ังงบประมาณรองรับโดยใชงบประมาณโครงการไทยนิยมย่ังยืนป 2561 และป 2562 จะ

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจายภายในไตรมาสที่ 2 สําหรับป 2563 มีการต้ังงบประมาณเพื่อรองรับโครงการ

ดังกลาว 
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6. นําเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใชในการปฏบิตัิงาน 

6.1 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาและบริหารจัดการนํ้า (รธว.) 

    ดานการสํารวจ 

 1. หมุดหลักฐาน QR Code 

 เปนการนํานวัตกรรมกระบวนการระบบ QR Code มาใชรวมกับการสรางหนาเพลทหมุดหลักฐาน

เพื่อใหสามารถใชงานรวมกับระบบฐานขอมูลผานทาง internet  

 แหลงงบประมาณ : ในปจจุบันเปนการจางผลิตจึงตองจัดหาเครื่องมือในการผลิตหนาเพลทหมุด

หลักฐานคือ เครื่องเลเซอรไฟเบอร วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ทั้งน้ีไดต้ังของบประมาณในป พ.ศ. 2563 แลว 

 ระยะเวลาวิจัย : วิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 จางผลิตและนําไปติดต้ังในพื้นที่โครงการ

ชลประทานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนไป จัดหาเครื่องมือเพื่อดําเนินการเองในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ประโยชน : ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลของหมายหมุดหลักฐานไดในทันที ผูใชงาน แบงเปน

สองกลุม 1.ภายในสํานักสํารวจ สวนวิศวกรรม พื้นดิน กันเขต เทคโนโลยีฯ 2.ภายนอกสํานักสํารวจ ออกแบบ 

วางโครงการ สงนํ้าฯ กอสราง อุทกฯ ฯลฯ 

 การขยายผล : 1. นําหนาเพลทแบบใหมน้ีไปใชในการดําเนินงานโครงการตางๆ 2. ปรับปรุงเพิ่ม

ประสิทธิภาพโดยมีโครงการจัดทําแอปพลิเคช่ันบน smart phone เพื่อใหบริการฐานขอมูลหมุดหลักฐาน 

2. แอปพลิเคช่ันสําหรับคนหาหมุดหลักฐาน  

 เพื่อใหบริการในการคนหาหมุดหลักฐานและนําทางไปยังหมุดหลักฐานที่ตองการ 

 แหลงงบประมาณ : การทดลองทําตนแบบแอปพลิเคช่ันใชงบประมาณจากคาอํานวยการ 

 ระยะเวลาวิจัย : ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 โดยคาดวาจะดําเนินการทําตัวอยางแอปพลิเคช่ัน

แลวเสร็จในเดือน มี.ค. 2562 และจะเปดใหทดลองใชเพื่อหาขอบกพรองเปนระยะเวลา 6 เดือน กอนจะดําเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

 ประโยชน : ทําใหผูใชงานสามารถคนหาและเดินทางไปยังหมุดหลักฐานใกลเคียงในพื้นที่ไดอยาง

ถูกตองแมนยํา และรวดเร็ว 

 ผูใชงาน: 1.ภายในสํานักฯ สวนวิศวกรรม พื้นดิน กันเขต เทคโนโลยีฯ 2.ภายนอกสํานักฯ  ออกแบบ 

วางโครงการ สงนํ้าฯ กอสราง อุทกฯ ฯลฯ 

 การขยายผล : สามารถใชเปนตนแบบในการพัฒนาแอปพลิเคช่ันของกรมชลประทานตอไป เชน 

แอปพลิเคช่ันในการบริหารจัดการโครงการตางๆ เพื่อนําทางและใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ รายงานขอมูลผาน

แอปพลิเคช่ัน ฯลฯ อยูระหวางรวบรวมขอมูลความตองการของผูใชงานเพิ่มเติม เพื่อจะนําไปใชในการปรับปรุง

แอปพลิเคช่ันและระบบฐานขอมูลตอไป 

3. อุปกรณระบุพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GNSS 

 GNSS มาจากคําวา Global Navigation Satellite System ซึ่งก็คือระบบนําทางดวยดาวเทียม 

เปนคํามาตรฐานทั่วไปที่ใชเรียกแทนคําวา Satellite Navigation System (Sat Nav) ทําหนาที่ใหขอมูลพิกัดบนผิว

โลก โดยใชอุปกรณอิเลกทรอนิกสเปนตัวรับสัญญาณเพื่อคํานวณและแสดงพิกัดตําแหนง ณ จุดที่ตัวรับสัญญาณต้ังอยู 
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 อุปกรณระบุพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GNSS : ใชรังวัดพิกัดและระดับ ณ ตําแหนงที่ตองการ

ทราบคาเพื่อนํามาผลิตแผนที่ภูมิประเทศ  

  งบประมาณ : 7,600,000 บาท จากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

  ระยะเวลาของโครงการ : 180 วัน (ม.ค.-มี.ค. 2562) 

 ประโยชน  : ใชรังวัดพิกัดและระดับ ณ ตําแหนงที่ตองการทราบคาเพื่อนํามาผลิตแผนที่ภูมิประเทศ 

 ผูที่ใช : สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

 การขยายผลไปทําประโยชน : โครงการสอบเทียบโคงความจุเข่ือนทับเสลา จ.อุทัยธานี โครงการสง

นํ้าและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี โครงการสํารวจแมนํ้าเจาพระยา บริเวณเข่ือนพระนครศรีอยุธยาและ

บริเวณปลายคลองระบายนํ้าหลากบางบาล-บางไทร โครงการสํารวจพื้นที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค โครงการอาง

เก็บนํ้าหวยผึ้ง จ.กาฬสินธุ โครงการบริหารจัดการนํ้าพื้นที่ฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยาดานทายเข่ือน (คลอง

ระบายนํ้าหลาก ชัยนาท-ปาสัก) ออกแบบคลองระบายนํ้าหลากใหม ตามนโยบายกรมชลประทาน 

4. อุปกรณหย่ังลึกของนํ้าพรอมพิกัดแบบอัตโนมัติและอุปกรณประกอบ 

 ใชเก็บพิกัดและระดับพื้นที่ใตนํ้าทั้งหมดแบบสแกนพื้นผิวใตนํ้า 

  งบประมาณ : 13,617,000 บาท จากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

  ระยะเวลาของโครงการ : 180 วัน (ม.ค.-มี.ค. 2562) 

 ประโยชน : ใชเก็บพิกัดและระดับพื้นที่ใตนํ้าทั้งหมดแบบสแกนพื้นผิวใตนํ้า 

 ผูที่ใช : สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

 การขยายผล : โครงการสอบเทียบโคงความจุเ ข่ือนทับเสลา จ.อุทัยธานี โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี โครงการสํารวจแมนํ้าเจาพระยา บริเวณเข่ือนพระนครศรีอยุธยาและบรเิวณปลาย

คลองระบายนํ้าหลากบางบาล-บางไทร โครงการสํารวจพื้นที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค โครงการอางเก็บนํ้าหวยผึ้ง 

จ.กาฬสินธุ โครงการบริหารจัดการนํ้าพื้นที่ฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยาดานทายเข่ือน (คลองระบายนํ้าหลาก

ชัยนาท-ปาสัก) ออกแบบคลองระบายนํ้าหลากใหม ตามนโยบายกรมชลประทาน 

5. ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการที่ใชกับอากาศยานไรคนขับ 

 ใชบินถายภาพทางอากาศแบบ GNSS-RTK โดยระบบสื่อสารแบบไรสาย 

  งบประมาณ : 3,650,000 บาท จากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

  ระยะเวลาของโครงการ : 270 วัน (ก.พ.-ต.ค. 2562)  

 ประโยชน : ใชบินถายภาพทางอากาศแบบ GNSS-RTK โดยระบบสื่อสารแบบไรสาย 

 ผูที่ใช : สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

 การขยายผล : โครงการสอบเทียบโคงความจุเ ข่ือนทับเสลา จ.อุทัยธานี โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี โครงการสํารวจแมนํ้าเจาพระยา บริเวณเข่ือนพระนครศรีอยุธยาและบรเิวณปลาย

คลองระบายนํ้าหลากบางบาล-บางไทร โครงการสํารวจพื้นที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค โครงการอางเก็บนํ้าหวยผึ้ง 

จ.กาฬสินธุ โครงการบริหารจัดการนํ้าพื้นที่ฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยาดานทายเข่ือน (คลองระบายนํ้าหลาก

ชัยนาท-ปาสัก) ออกแบบคลองระบายนํ้าหลากใหม ตามนโยบายกรมชลประทาน 

6. โทรมาตรสําหรับการชลประทาน (สงประกวดงานวันนักประดิษฐ 2562 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ ) ใชวัดระดับนํ้า วัดปริมาณนํ้า วัดอุณหภูมิ วัดความช้ืน วัดปริมาณนํ้าฝน  
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 งบประมาณ : ยังไมไดดําเนินการของบประมาณ   

 ระยะเวลาของโครงการ : งบประมาณป 2563 

 ประโยชน : ใชวัดระดับนํ้า วัดปริมาณนํ้า วัดอุณหภูมิ วัดความช้ืน วัดปริมาณนํ้าฝน 

 ผูที่ใช : สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

 การขยาย : โครงการเข่ือนทับเสลา จ.อุทัยธานี โครงการบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค โครงการ

ชลประทานตางๆ 

7. โปรแกรม Smart Survey  

 ใชปอนขอมูลภาคสนามเพื่อนํามาประมวลผลทําแผนที่ ออกแบบแผนการบินของอากาศยานไร

คนขับ สามารถดาวนโหลดภาพถายจาก Google Earth ดาวนโหลดแผนที่ 1:50000 ได ดาวนโหลดขอมูลจากกลอง

ระดับ กลองวัดมุม 

 งบประมาณ : 1,680,000 บาท จากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

 ระยะเวลาของโครงการ : 90 วัน 

 ประโยชน : ใชปอนขอมูลภาคสนามเพื่อนํามาประมวลผลทําแผนที่ ออกแบบแผนการบินของอากาศ

ยานไรคนขับ สามารถดาวนโหลดภาพถายจาก Google Earth ดาวนโหลดแผนที่ 1:50000 ได ดาวนโหลดขอมูลจาก

กลองระดับ กลองวัดมุม 

 ผูที่ใช : สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

 การขยายผล : ไปใชในโครงการสอบเทียบโคงความจุเข่ือนทับเสลา จ.อุทัยธานี โครงการสงนํ้าและ

บํารุงรักษาดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี  โครงการสํารวจแมนํ้าเจาพระยา บริเวณเข่ือนพระนครศรีอยุธยาและบริเวณ

ปลายคลองระบายนํ้าหลากบางบาล-บางไทร และอื่นๆ 

8. รถสํารวจเคลื่อนที่ติดต้ังอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม GNSS 

 ใชรังวัดพิกัดและระดับ ณ ตําแหนงที่ตองการทราบคาเพื่อนํามาผลิตแผนที่ภูมิประเทศ  

 งบประมาณ : 1,900,000 บาท (ยังไมไดรับจากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 

  ระยะเวลาของโครงการ : ปงบประมาณ 2563 

 ประโยชน: ใชรังวัดพิกัดและระดับอยางตอเน่ืองติดต้ังบนรถยนตพาหนะเคลื่อนที่ชนิดตางๆ 

 ผูที่ใช : สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

 การขยายผล : รังวัดพิกัดและระดับแบบตอเน่ืองดวยความรวดเร็ว กรณีตองการผลสํารวจแบบ

เรงดวน เชน กรณีนํ้าทวม ใชสํารวจรังวัดพิกัดและระดับแบบตอเน่ืองโครงการตางๆ 

9. โครงการพัฒนาอากาศยานไรนักบินสําหรับผลิตแผนที่ภาพถายทางอากาศ เพื่อการชลประทาน 

 งบประมาณ : 450,000 บาท จากสํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ป 2562 

 ระยะเวลาของโครงการ : ปงบประมาณ 2562 

 ประโยชน : ใชสําหรับผลิตแผนที่ภาพถายทางอากาศ เพื่อการชลประทาน 

 ผูที่ใชงาน : สวนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

 การขยายผล : 1. ผลิตแผนที่จากภาพถายทางอากาศเพื่อการพิจารณาวางโครงการ 2. ผลิตแผนที่

จากภาพถายทางอากาศเพื่อการพิจารณาบริหารจัดการพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน 3. ผลิตแผนที่จากภาพถายทาง

อากาศเพื่อการพิจารณาบริหารจัดการพื้นที่นํ้าทวมและนํ้าแลง 4. ผลิตแผนที่จากภาพถายทางอากาศเพื่อการ
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พิจารณาลักษณะทางกายภาพและความปลอดภัยเข่ือน 5. ผลิตแผนที่จากภาพถายทางอากาศเพื่องานเผชิญเหตุ     

6. ผลิตแผนที่จากภาพถายทางอากาศเพื่องานเฉพาะกิจ 

 10. กระบวนการสํารวจกันเขตชลประทานดวย GNSS-RTK 

  หลักการ : บูรณาการเทคนิคการสํารวจกันเขตชลประทานและเทคนิคการรังวัดหาคาพิกัดตําแหนง

จากดาวเทียม GNSS-RTK   

  ประโยชน : ประกอบการรังวัดที่ดินเพื่อการจัดทําแผนที่และบัญชีรายช่ือเจาของที่ดิน ที่ถูกเขต

ชลประทาน (แผนที่ รว.43 ก) ประกอบการดูแลระวังรักษาแนวเขตชลประทาน 

  งบประมาณ : งบลงทุน รายจายประจําป 

  ระยะเวลาของโครงการ : ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

  ผูที่ใช : สสธ./ สพญ./กพก./สชป./กรมที่ดิน 

  การขยายผล : MTEF การสํารวจซอมเขตชลประทานทั่วประเทศ ในระยะเวลา 6 ป เปนผลสัมฤทธ์ิ

หลักใหสํานักงานชลประทานไดใชช้ีหลักเขตงานชลประทานดวยตนเอง 

 11. เครื่องมือตอกทดลองขนาดเล็กแบบพกพาเพื่องานชลประทาน 

  ใชหลักการทดสอบ Dynamic Cone Penetration Test (DCP) ทดสอบการทะลุทะลวงของกรวย

ขนาดเล็กในสนาม โดยใชแรงกระแทก แรงตานการเคลื่อนที่ของกรวย ใชประมาณคากําลัง ความหนา และคุณสมบัติ

ทางกายภาพของช้ันดิน 

  ประโยชน : ใชในงานออกแบบวิศวกรรมฐานรากดิน 

  งบประมาณ : 5 หมื่นบาท จากงบประมาณเงินลงทุน (สํานักวิจัยและพัฒนา) 

  ระยะเวลาของโครงการ : 5 ป ตอเน่ือง (2556 – 2560 )  

  ผูที่ใช : สสธ./ สอส./สบอ./สพญ./กพก./สชป. 

  การขยายผล : สํารวจฐานรากดิน งานปฐพีกลศาสตร งานเผชิญเหตุพิบัติภัยของกรมชลประทาน 

พัฒนากระบวนการในนวัตกรรม และสอบเทียบเกณฑคาสําคัญทางวิศวกรรมปฐพีกลศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

และเปนสากล 

 12. กระบวนการ ตรวจสภาพเข่ือนดินถมโดยธรณีฟสิกส 

  บูรณาการเทคนิคการสํารวจธรณีฟสิกส 3 วิธี วัดความสามารถในการรับนํ้าหนักสภาพความแนน

เปนเน้ือเดียวกันของแกนดินและสภาพการทรุดตัวของแกนดินและสันเข่ือนตอนบน 

  ประโยชน : ใชพิจารณาออกแบบปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษาเข่ือนเกา งานเพิ่มศักยภาพความจุ

และงานเผชิญเหตุ พิบัติภัย 

  งบประมาณ : 15 ลานบาท จากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คาสํารวจ 26 

เข่ือนใหญ 10 ลาน คาฝกอบรม/สัมมนา 5 ลานบาท  ) 

  ระยะเวลาของโครงการ : 5 ป ตอเน่ือง (2556 – 2560 )  

  ผูที่ใช : สสธ./ สอส./สบอ./สบก./สพญ./กพก./สชป. 

  การขยายผล : MTEF ตรวจสภาพเข่ือนเกา 500 เข่ือน ในระยะเวลา 5 ป เปนกระบวนการหลักใน

งานเผชิญเหตุพิบัติภัยของกรมชลประทาน พัฒนากระบวนการในนวัตกรรม และเกณฑสภาพใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนและเปนสากล 
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    ดานบริหารจัดการนํ้า 

 1. แอปพลิเคช่ัน SWOC WATER LEVEL (SWOC WL) หรือไมบรรทัดวัดระดับนํ้า ซึ่งเปน Mobile 

Application ที่ประชาชนสามารถดาวนโหลดพรอมเปดใชงานไดบนโทรศัพทมือถือ เพื่อสามารถตรวจระดับนํ้าไดดวย

ตนเอง ดวยการสแกน AR Marker บริเวณจุดที่สนใจ ระบบจะประมวลผลและขอมูลตางๆ กลับไปใหผูใชงานแบบ

อัตโนมัติ เพื่อเปนการสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ  

กรมชลประทาน อีกทั้งกรมชลประทานมีแผนตอยอดจุดบริการ SWOC WL จํานวนทั้งสิ้น 935 จุด คลอบคุลมลํานํ้า

ตางๆ ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3-5 ป ซึ่งเริ่มพื้นที่ทดลองในป 2561 จํานวน 3 แหง ไดแก ทาเรือวังหลัง        

(ศิริราช) ทาเรือนนทบุรี (จ.นนทบุรี) และตลาดนํ้าอยุธยา (วัดทาการอง จ.อยุธยา) ในปงบประมาณ 2562 (พื้นที่นํา

รอง) จะดําเนินการติดต้ังอีก 150 จุด ในปงบประมาณ 2563 (พื้นที่ขยายผล) จํานวน 300 จุด และในปงบประมาณ 

2564 (พื้นที่ขยายผล) จํานวน 482 จุด  

 2. โปรแกรม NARK 4.0 เปนโปรแกรมที่นํามาประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการนํ้าในฤดูแลงและ

ฤดูฝน โดยโปรแกรม NARK สามารถคาดการณสถานการณนํ้าได 12 เดือนลวงหนา มีความแมนยํารอยละ 80 ข้ึนไป 

โดยอาศัยเทคนิคทางปญญาประดิษฐ (AI) รวมกับแบบจําอง ENSO (ปรากฏการณ El Niño และ La Niña) และ

ฐานขอมูล Big Data ทําใหสามารถคาดการณปริมาณนํ้าที่ไหลเขาอางเก็บนํ้า และตัดสินใจปลอยนํ้าจากเข่ือนให

สอดคลองกับนํ้าตนทุนคาดการณ เพื่อจัดสรรนํ้าไปยังพื้นที่เกษตรกรรมไดอยางพอเพียง โดยผลผลิตของโปรแกรม

สามารถแสดงผลจําลองในเชิงปริมาณของนํ้าฝน นํ้าทา นํ้าที่ไหลเขาและที่จะระบายจากอางเก็บนํ้า นํ้าที่จัดสรร 

ตลอดจนพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝน ภาพจําลองกรณีเกิดนํ้าทวม แผนที่คาดการณการเพาะปลูกพืช รวมทั้งการคํานวณ

ผลผลิตและผลตอบแทนจากการเพาะปลูกพืชทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง 

 3. โครงการเรือเก็บผักตบชวาและกําจัดวัชพืชเล็ก 

  เรือเก็บผักตบชวา (AW1) ของสวนวิศวกรรม สํานักเครื่องจักรกล  มีขีดความสามารถเก็บผักตบชวา

ไดลําละ 60 ตันตอวัน ภายใน 8 ช่ัวโมง ตนทุน ตันละ 26.80 บาท เทียบกับตนทุนที่ใชแรงงานคนตันละ 39.15 บาท 

เทากับลดตนทุนเก็บตันละ 13 บาท คิดเปน 30 เปอรเซ็นต 
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6.2 พัฒนาระบบงานสู Digital Platform (รธร.) 

1. ระบบเช่ือมโยงจัดซื้อจัดจาง 

2. ระบบฐานขอมูลเครื่องสบูนํ้าชวยเหลือใน

พื้นที่ดวย QR Code 

2. RID Smart Card Reader 

3. ระบบฐานขอมูลการเพาะปลูกพืชดวย

ระบบออนไลน 

4. ระบบฐานขอมูลอางเก็บนํ้าขนาดใหญ-

ขนาดกลาง  
5. ระบบฐานขอมูลกลาง Big Data Phase1 

6. ระบบ KPI online  
7. ออกใบรบัรองการจายคาตอบแทนพนักงานราชการ online  อยูระหวางการพัฒนาเว็บไซต และต้ังคาระบบ 

Cloud Server 

8. จัดทําโปรแกรม Fad Data Entry  ดําเนินการแลวเสรจ็  

9. พัฒนาระบบบรหิารเงินงบประมาณ BIS  อยูระหวางการออกแบบ 

 

6.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการปฏิบัติงาน (Big Data) (รธว.) 

พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการปฏิบัติงาน (Big Data) ดานนํ้าและการชลประทาน แบงเฟสการพัฒนา 

เฟส1 ป 2560-2564 เพื่อพัฒนา Business Intelligence / Simulation เพื่อการตัดสินใจทางดานชลประทาน มี 

Application แสดงขอมูลดานนํ้าแบบ Real Time ที่มีพื้นฐานจากระบบ Digital 

 

แบงข้ันตอน/กิจกรรมหลักออกเปน 5 ข้ันตอน 

1. พัฒนาฐานขอมูลกลาง ผลการดําเนินงาน มี Rid. Digital Platform, ฐานขอมูลดานนํ้าเพื่อตอยอดในการ

ทํา Big Data (Phase II) 



28 
 

2.  ใหบริการชุดขอมลูและเช่ือมโยงขอมลูกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ ผลการดําเนินงาน เช่ือมโยงขอมลู

เขาสูศูนยปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (STOC) เรียบรอย 

3. จัดหาเครื่องมือ/ระบบ และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน ดําเนินการป 2562 

4. เคลื่อนยายชุดขอมูล ดําเนินการป 2562 

5. พัฒนาระบบ และสราง Visual Dashboard ในการนําเสนอ ดําเนินการป 2562 

 

6.4 เรงรัดการจัดหาอุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน (รธร.) 

 1) จัดหาเครื่องจักรกลหนักทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 

  1.1) เครื่องจักรกลกอสรางงานดินตามแผน 48 ชุด จัดซื้อแลว 2 ชุด วงเงิน 991.5 ลานบาท (อีก 46 

ชุด อยูระหวางขอต้ังงบประมาณ) โดย 

   - งบประมาณป 2561 จํานวน 331.500 ลานบาท สงมอบและเบิกจายแลว 

   - งบประมาณป 2561 (เพิ่มเติม) จํานวน 660 ลานบาท สงมอบและเบิกจายแลว 

  1.2) ต้ังงบประมาณ ป 2562 จํานวน 10 รายการ (304 คัน) 1,980 ลานบาท (ไมไดรับจัดสรร) 

  1.3) ต้ังงบประมาณ ป 2563 จํานวน 991.500 ลานบาท 

  1.4) จัดทําแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดหา โดยขอต้ังงบประมาณ ในป 64-65 

 2) จัดหาเครื่องจักรเครื่องมือในการปองกันบรรเทาอุทกภัย 

  2.1) เงินทุนหมุนเ วียน ป 2561 วงเงินงบประมาณ 399 ลานบาท สงมอบครบถวนแลว 

ประกอบดวย เครื่องผลักดันนํ้า 210 เครื่อง เครื่องกําเนิดไฟฟา 120 กิโลวัตต 90 เครื่อง เครื่องกําเนิดไฟฟา 50 

กิโลวัตต 30 เครื่อง โคมไฟแบบบอลลูน 3,000 วัตต พรอมขาต้ัง 30 ชุด 

  2.2) จัดหาสะพานเหล็กสําเร็จรูปชนิดถอดประกอบ 4 ชุด ใหสวนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1-7  

ครบถวนแลว วงเงิน 100.000 ลานบาท 

  2.3) จัดหาเครื่องสูบนํ้าแบบเคลื่อนที่เร็วขับดวยระบบไฮโดรลิคแลว 7 เครื่อง ใหสวนบริหาร

เครื่องจักรกลที่ 1-7  ครบถวนแลววงเงิน 154.000 ลานบาท 

  2.4) ป 2562 ขอต้ังงบประมาณ 403.900 ลานบาท  ประกอบดวย เครื่องผลักดันนํ้า 90 เครื่อง 

เครื่องกําเนิดไฟฟา 120 กิโลวัตต 60 เครื่อง เครื่องกําเนิดไฟฟา 50 กิโลวัตต 120 เครื่อง โคมไฟแบบบอลลูน 3,000 

วัตต พรอมขาต้ัง 30 ชุด เครื่องสูบนํ้าแบบเคลื่อนที่เร็วขับดวยระบบไฮโดรลิค ขนาด 42 น้ิว จํานวน 6 เครื่อง 

  2.5) เตรียมความพรอมในพื้นที่ภาคใต 16 จังหวัด บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดนํ้าทวมเปนประจํา 

ประกอบดวย เครื่องสูบนํ้า 453 เครื่อง (ติดต้ัง 102 เครื่อง สํารอง 351 เครื่อง) เครื่องผลักดันนํ้า 300 เครื่อง (ติดต้ัง 

46 เครื่อง สํารอง 254 เครื่อง) รถแทรกเตอร/รถขุด 108 คัน เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 245 หนวย รวม 1,106 

หนวย 

 3) จัดหาเครื่องจักรเครื่องมือสําหรับงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน 

  อยูระหวางขอต้ังงบประมาณ ป 2562 (เพิ่มเติม) ป 2563 จัดหารถตัดหญาอเนกประสงคงานปรับ

ภูมิทัศน 17 คัน รถบรรทุกติดต้ังปนจั่น 85 คัน (5 คัน/สชป.) รถบรรทุกนํ้า 34 คัน (2 คัน/สชป.) รถขุดแขนยาวขนาด 

150 แรงมา 34 คัน (2คัน/สชป.) รถขุดโปะเหล็ก 34 คัน 

 



29 
 

7. ดําเนนิการพฒันาองคกรอยางเปนระบบ 

7.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน บานพัก สโมสร และอาคารจอดรถ (รธร.) 

1) การปรับปรุงอาคารสวัสดิการสโมสรปจจุบันเปดใชงานไดแลว  

2) ปรับปรุงซอมแซมบานพักอาศัย 52 แหง งบประมาณ 192.0992 ลานบาท เปนบานพักสวนกลาง 15 แหง 

62.0919 ลาน สวนภูมิภาค 37 แหง 130.0073 ลานบาท 

3) อาคารที่จอดรถ กรมชลประทาน สามเสน (จํานวน 9 ช้ัน 600 คัน) งบประมาณ 350 ลานบาท ไดผล

ประกวดราคาแลว เปนเงิน 241.9970 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางสํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคา 

คาดวาจะลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจางเดือนมกราคม 2562 

 4) อาคารที่ทําการ 11 ช้ัน กรมชลประทาน สามเสนงบประมาณ 250 ลานบาท ไดผลประกวดราคาแลว เปน

เงิน 206.8552 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางสํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคา คาดวาจะลงนามสัญญา

จัดซื้อจัดจางเดือนมกราคม 2562 

 

7.2 ปรับปรุงและดูแลพิพิธภัณฑใหมีความเหมาะสม (รธร.) 

สลก. จัดทําโครงการฝกอบรมหลักสูตร การใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและจัดต้ังพิพิธภัณฑเสนอ

กรมอนุมัติ เพื่อใหสํานัก/กองตางๆ ไดรับความรู ความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องดังกลาว และสามารถนําความรูไปใชใน

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑที่มีอยู และที่จะจัดต้ังข้ึนใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะเชิญวิทยากรจากสํานัก

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มาบรรยายในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หองประชุมดงตาล อาคาร 99 ป หมอมหลวงชู

ชาติ กําภู 

รายช่ือพิพิธภัณฑ หนวยงานรบัผิดชอบ การปรับปรงุ 

1. พิพิธภัณฑสํานักเครื่องจกัรกล สํานักเครื่องจักรกล และ  

สํานักงานชลประทานที่ 11 

- 

2. เครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทก

วิทยา 

- 

3. เครื่องมือเขียนแผนที่เชิงกล สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ

ธรณีวิทยา 

ปรับปรงุสถานที่ สภาพหองและเครื่องมือ

ที่กําลงัจะเสือ่มสภาพ ตลอดจนทําความ

สะอาดใหอยูในสภาพทีจ่ะใชประโยชน

สําหรับงานสํารวจจัดทําแผนที ่

4. พิพิธภัณฑเข่ือนแควนอย 

บํารุงแดน 

กรมศิลปากร  

(อยูระหวางสงมอบ-รับมอบ) 

- 

5. พิพิธภัณฑเข่ือนขุนดาน 

ปราการชล 

กรมศิลปากร - 

6. พิพิธภัณฑโครงการพฒันา 

พื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง 

ศูนยอํานวยการละประสาน 

การพัฒนาพื้นทีลุ่มนํ้าปากพนัง 

ไดรับงบประมาณจาก พ.ร.บ. ป 2561 

และงบกลางรายการคาใชจายตาม

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ      
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รายช่ือพิพิธภัณฑ หนวยงานรบัผิดชอบ การปรับปรงุ 

ป 2561 ในการซอมแซมหองนิทรรศการ 

มีเจาหนาที่ในการบริหารและดูแล 

7. พิพิธภัณฑลุมนํ้าปาสกั โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษา 

ปาสักชลสทิธ์ิ 

ทําการปรบัปรุงไปแลวในปงบประมาณ 

2559 และ ปงบประมาณ 2560 

 

7.3 เรงรัดการปรับโครงสรางหนวยงานและปรับปรุงระดับตําแหนงของบุคลากรใหสูงข้ึน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ

(รธร.) 

1) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงหัวหนาฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาใหเปนตําแหนงประเภททั่วไปอาวุโส 

 กรอบอัตรากําลังที่ไดรับมอบหมายปรับปรุงการกําหนดตําแหนง หัวหนาฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา 

ทั้งหมด 579 ตําแหนง ใหเปนนายชางชลประทานปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน จํานวน 391 ตําแหนง  วิศวกร

ชลประทานปฏิบัติการหรือชํานาญการ จํานวน 177 ตําแหนง และไดรับอนุมัติกรอบหัวหนาฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา 

ใหเปน นายชางชลประทาน อาวุโส จํานวน 2 ตําแหนง ทั้งน้ีในสวนที่ไมไดรับมอบหมายมี จํานวน 9 ตําแหนง 

กรอบอัตรากําลังการมอบหมายใหปฏบิัตหินาท่ี หัวหนาฝายสงนํ้าฯ 

โครงการ นช.(อาวุโส) นช. (ปง/ชง) วก. (ปก/ชก) ไมมอบหมาย รวม 

โครงการชลประทาน 76 โครงการ 1 177 82 7 267 

โครงการสงนํ้าฯ 95 โครงการ 1 214 95 2 312 

รวม 2 391 177 9 579 

ขอมูล สบค. วันที่ 27 ธ.ค. 2561 

  ตามที่คณะทํางานพิจารณาแนวทางการกําหนดตําแหนงหัวหนาฝายสงนํ้าและบํารุงรักษา เสนอ

แนวทางการกําหนดกรอบการมอบหมายใหตําแหนงนายชางชลประทานอาวุโส ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายวิศวกรรม

หรือฝายจัดสรรนํ้าและปรับปรุงระบบชลประทาน (วาง) ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาที่...(วาง)  

ภายในโครงการเดียวกันโดยดําเนินการนํารองสํานักงานละอยางนอย 1 ตําแหนงแลว น้ัน กรมเห็นชอบแนวทาง เมื่อ

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 และบันทึก สบค. ที่ 15157 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 แจงเวียนแลว 

  ปจจุบัน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ไดรับการอนุมัติใหกําหนดกรอบหัวหนาฝายสงนํ้าและ

บํารุงรักษาที่ 4 เปนนายชางชลประทานอาวุโส และโครงการสงนํ้าและบํารงุรกัษานครศรธีรรมราช ไดรับการอนุมัติให

กําหนดกรอบหัวหนาฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาที่ 3 เปนนายชางชลประทานอาวุโส  แลว 

2) ปรับปรุงกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการสายงานวิทยาศาสตร ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ  

 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มีการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองหนาที่ความรับผิดชอบตําแหนงใน

สายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีลักษณะงานวิจัยและพัฒนา และจัดลําดับความสําคัญเพื่อจัดทําแผนการ

ปรับปรุงตําแหนงระยะ 3 ป  โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 

1008/ว2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 การกําหนดตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณตําแหนงในสายงาน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังน้ี  ลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณคางาน

เทียบไดกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งตองใชความรู ความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมหรือวิธีการใหม ให
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กําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง เปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ 

ไดทุกตําแหนง  ภายใตเงื่อนไข ดังน้ี 

  1. กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับ

ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษใหสอดคลองตามภารกิจของสวนราชการ 

  2. หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับ                 

ชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ ตองเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงข้ึนในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติการและระดับ

ชํานาญการตามลําดับ 

  3. ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ.

กําหนด  

 ทั้งน้ี ตําแหนงน้ันตองมีการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาไมนอยกวา รอยละ ๖๐ ของการปฏิบัติงาน

ประจําของตําแหนง 

 การจําแนกตําแหนงตามลักษณะงานและการใชความรู ในการทํางานเฉพาะตําแหนงสาย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีในกรมชลประทาน  

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

ดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ ดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตร
สุขภาพและการแพทย 

ดานวิทยาศาสตรการเกษตร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร  
นักวิทยาศาสตร   
นักธรณีวิทยา   

และนักอุทกวิทยา 

วิศวกรชลประทาน วิศวกร  
วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล  

วิศวกรไฟฟา  วิศวกรไฟฟาส่ือสาร   
วิศวกรสํารวจ  สถาปนิก  และ

นักวิชาการแผนที่ภาพถาย 

-ไมมี- นักวิชาการเกษตร 

ที่มา สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 

  3) การจัดต้ังสวนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล สํานักเครื่องจักรกล 

  สํานักเครื่องจักรกลไดปรับปรุงโครงสรางการแบงงานภายในใหม โดยกําหนดใหมี “สวนวิจัยและ

พัฒนาเครื่องกล” เพื่อเปนหนวยงานหลักในการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อะไหล 

และอุปกรณทางดานเครื่องกล  

  กรมชลประทานไดมีคําสั่งการแบงงานและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสํานัก

เครื่องจักรกล ตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 59/1/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยมีการแบงงานภายในสวน

วิจัยและพัฒนาเครื่องกล ออกเปน 3 ฝาย ตามคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 113/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดังน้ี 

   ฝายวิจัยและพัฒนา   

   ฝายทดสอบเครื่องจักรกล   

   ฝายวิชาการ   

 4) วิเคราะหทบทวนเพื่อปรับปรุงตําแหนง ลนก. ใหเปนประเภทอํานวยการระดับสูง 

 5) การปรับปรุงโครงสรางแบงสวนราชการของกรม ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2561 และ ภายในไตร

มาสที่ 2 จะประชุมคณะทํางานชุดใหญและมีหนวยงานภายนอกเขารวมดวย เพื่อเสนอกระทรวงตอไป 
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6) การพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี 3 แผน ดังน้ี 

1. แผนพัฒนาบุลากรกรมชลประทาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนทั้งหมด 102 หลักสูตร 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการ 34 หลักสูตร หลักสูตรที่อบรมกับหนวยงานภายนอก 12 หลักสูตร และ

สํานัก/กองตาง ๆ ดําเนินการ 56 หลักสูตร ใชงบประมาณทั้งหมด 33,439,225.18 บาท มีผูผานการฝกอบรมจํานวน 

9,146 คน อบรมในเรื่องหลักสูตรมาตรฐานในการปฏิบัติดานตาง ๆ ไดแก วางโครงการ ออกแบบ กอสราง จัดสรรนํ้า 

พัสดุ ธุรการ การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชางกล หลักสูตรการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแก นักบริหารระดับตน 

ผูอํานวยการโครงการ ขาราชการผูมีผลสมัฤทธ์ิสงู หลักสูตรการพัฒนาทักษะความเปนสากล ไดแก ภาษาอังกฤษ และ

หลักสูตรดานการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ไดแก ความรูเกี่ยวกับวินัย การเตรียมตัวกอนการเกษียณ และ

หลักสูตรอบรมกับหนวยงานภายนอกของนักบริหารในระดับตาง ๆ  

2. แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 7 

หลักสูตร ใชงบประมาณทั้งสิ้น 838,430 บาท มีผูผานการฝกอบรม 527 คน อบรมในเรื่องการจัดทําคูมือ ความรู

เบื้องตนของการจัดการความรู แผนยุทธศาสตร KM เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู 

3. แผนการถายทอดองคความรูของผูผานการฝกอบรม/สัมมนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของสํานัก/กองตาง ๆ มีจํานวนหลักสูตรที่ถายทอดทั้งหมด 499 หลักสูตร (นับซ้ํา) มีจํานวนผูถายทอดทั้งสิ้น 818 คน 

และมีจํานวนผูเขารวมฟงการถายทอด จํานวน 9,327 คน 

7) การปรับโครงสรางสถาบันพัฒนาการชลประทานข้ึนตรงตออธิบดีกรมชลประทาน เพื่อเปนศูนยกลาง

ความเปนเลิศดานการบริหารจัดการนํ้า 

 เน่ืองจากคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 1114/2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ใหสถาบันพัฒนาการ

ชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา ข้ึนตรงตออธิบดีกรมชลประทาน และที่ ข 1233/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

แตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของสถาบันพัฒนาการชลประทาน ซึ่งในการประชุม            

ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการใหสถาบันพัฒนาการชลประทานแบงงานภายใน

ใหม เปนการภายใน ประกอบดวย 

  1. ฝายบริหารทั่วไป 

  2. สวนวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการชลประทาน   

  3. สวนถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการชลประทาน   

  4. สวนสื่อสารองคกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  5. สวนจัดการดานกายภาพและทดสอบมาตรฐานดานชลประทานและนํ้า  

 ทั้งน้ี กรมไดลงนามในคําสั่ง ประกอบดวยคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 156/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 

2561 เรื่อง การกําหนดอักษรยอของสถาบันการชลประทาน (เปนการภายใน) คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 147/2561 

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การแบงงานและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของของสถาบันการ

ชลประทาน (เปนการภายใน) และคําสั่งกรมชลประทาน ที่ 1675/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การ

กําหนดอักษรยอของตําแหนงในสถาบันการชลประทาน (เปนการภายใน)  แลว 
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7.4 ดําเนินการถายทอดองคความรูไปยังผูปฏิบัติผานกิจกรรม KM และ Unit School (รธร.) 

 การถายทอดองคความรูไปยังผูปฏิบัติผาน Unit School มีผลดําเนินงานของสํานัก/กอง ต้ังแต พ.ย. 2560-

ก.ย. 2561 ตามแผน 953 หัวขอ แลวเสร็จ 677 หัวขอ (รอยละ 71.03) ผูผานการอบรมจํานวน 13,623 คน  

 

7.5 นอมนําศาสตรพระราชาไปสูการปฏิบัติ ผานหลักสูตรการอบรม (รธร.) 

 1) บรรยายพิเศษ “การนอมนําศาสตรพระราชาไปสูการปฏิบัติอยางย่ังยืน” สําหรับผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูเช่ียวชาญ ผูอํานวยการสํานัก/กองเมื่อ 15 มีนาคม 2561 มีผูเขารับฟงบรรยาย จํานวน 283 คน 

 2) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตรพระราชากับการนอมนําไปสูการปฏิบัติของกรมชลประทาน จํานวน 

5 รุนผูเขาอบรมจํานวน 296 คน 

 

7.6 เตรียมการเพื่อรองรับ สทนช. /พรบ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ... (รธร.) 

 1) สํานักกฎหมายและที่ดินกับสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล จะรวมจัดบรรยายใหความรูแกเจาหนาที่    

กรมชลประทานหลังราง พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ... ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

 2) สมด. อยูระหวางจัดทํา TOR เพื่อดําเนินการทบทวนราง พรบ. การชลประทาน พ.ศ. ... 

 3) เปดรับสมัครและจัดสรรบุคลากรลงตําแหนงที่วางลงเน่ืองจากการโอนยายไป สทนช. ดําเนินการครบ 63 

ตําแหนง 

 

7.7 เตรียมการรองรับแผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดานทรัพยากรนํ้า) (รธว.) 
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แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 6 ดาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานหลัก หนวยงานสนับสนุน 

ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : การบริหารแผนโครงการที่สําคัญตามแผน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

   

1. การแกไขพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ ให

สอดคลองกับ พรบ.นํ้า 
2561-2562 ชป. - 

2. การแกไขมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับการขออนุญาตใชพื้นที่ 2561-2562 ชป. - 
3. การศึกษาเพื่อปรับปรุง พรบ. การชลประทานหลวง และ พรบ. 

การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เพื่อใหมีการรวมลงทุน) และการ

แกไขหากเหมาะสม 

2561-2562 ชป. - 

4. การศึกษาวิเคราะหการปรับปรุงวิธีการบริหารโครงสราง

เชิงซอนอยางมีระบบในพื้นที่ตัวอยาง เชน ลําเชียงไกร ลําคันฉู 

และดําเนินการตามแผน 

2561-2565 สทนช. 
(บางสวนดําเนินการ 

ใน Quick win ) 

ชป. ทน. สถ. 

สสนก.ทบ. 

ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : การบริหารเชิงพื้นที่    

1. ผลักดันใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ทั้งใน

ดานการพัฒนาและการบริหารจัดการ 

2561-2563 สถ. ปภ. ชุมชน ชป. สทนช. ทน. 

2. สรางกลไกใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมอยางเปนระบบและ

ยั่งยืน 

2561-2563 สถ. ปภ. ชุมชน ชป. สทนช. ทน. 

3. สรางกลไกหรือเครื่องมือเพื่อเช่ือมโยงการบริหารจัดการนํ้าและ

การใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกัน 

2561-2565 สทนช. ยผ. ชป. ทน. พด. จท. 

4. สรางกระบวนการหรือระบบเพื่อนําไปสูการปรับเปล่ียนการใช

ที่ดินใหตรงตามวัตถุประสงค 

2561-2565 สทนช. ยผ. ชป. ทน. พด. จท. 

ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : ระบบเสนทางนํ้า    

1. ศึกษาสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่เสนทางนํ้าของประเทศ/ กําหนด

ผังระบบปองกันนํ้าทวมและผังระบบระบายนํ้า (ผังนํ้า)  ฯลฯ 

2561-2565 ยผ. จท. สทนช. ชป. ทน. สถ. 

2. วิเคราะหหาโรงพยาบาลที่ตั้งอยูในพื้นที่วิกฤตนํ้าทวมทั่ว

ประเทศเพื่อเปนฐานขอมูล 

2561 สธ. ชป. ปภ. ทน. จท. 

3. ผลักดันใหเกิดมาตรการในการดูแลเสนทางนํ้าโดยรอบพื้นที่

โรงพยาบาล 

2562-2565 สธ. ชป..ปภ. ทน. จท. 

กทม. 

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 : ระบบขยายผลแบบอยางความสําเร็จ    

1. เพิ่มการใชประโยชนจากพื้นที่ผิวนํ้าในอางนํ้า  (พัฒนา

เทคโนโลยี การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยลอยนํ้า ให

เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่/ ขยายผล) 

2561-2565 กฟผ. ชป. วท.  

ประเด็นปฏิรูปที่ 5 :ความรู เทคโนโลยีและ 

ทรัพยากรมนุษยเพื่อจัดการนํ้า 

   

๑. เรงรัดจัดตั้งศูนยขอมูลนํ้าระดับจังหวัด 2561-2563 มท. สทนช. สสนก. ชป. ทน.  

๒. จัดทํามาตรฐานและผลักดันใหเกิดการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ในการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการนํ้าใหทันตอสถานการณ 

2561-2562 มท. วท. สทนช. ชป. ทน. 

๓. ผลักดันการใชเทคโนโลยี Big Data เพื่อนํามาประยุกตใชกับ

การบริหารจัดการนํ้า 

2561-2565 ดศ. วท ชป. สสนก. ทน. 

สทนช. 
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 7.8 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนใหสอดคลองกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร (WATER for all) (รธร.) 

 1) เผยแพรประชาสัมพันธทาง Website เผยแพรใน Website สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

http://person.rid.go.th/training/core_value_rid ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนมา มีผูเขาชม Website 

จํานวน 27,000 คน 

                                                           

 

 

 

 2) อนุมัติแผนจัดการความรู 

- อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดการความรู กรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 แผน มี

กิจกรรมตามแผน 35 กิจกรรม 

- อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดการความรู ของสํานัก/กอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 37 แผน มี

กิจกรรมตามแผนหลกั  11  กิจกรรม รวมจํานวนกิจกรรมตามแผนหลักทั้งสิ้น 407 กิจกรรม 

- อนุมัติแผนสงเสรมิการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ

ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตรกรมชลประทาน (RID No.1) จํานวน 9 กิจกรรม 

 3) สํานัก/กอง สงเสริมคานิยมองคกรและวัฒนธรรมตามแผน 

- สํานัก/กองจํานวน 37 สํานัก/กอง กําหนดในแผนปฏิบัติการจัดการความรูสํานัก/กอง ขอ 10 ดําเนินการ

ใชกระบวนการจัดการความรูเพื่อปลูกฝงคานิยมและ วัฒนธรรม กรมชลประทาน ซึ่งสํานัก/กองรายงานผลการสงเสริม

คานิยมและวัฒนธรรม จํานวน 37 รายงาน มีผูเขารวมจํานวน 3,250 คน 

- สํานัก/กองดําเนินการตามแผนสงเสริมการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานตามแนว

ทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลือ่นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตรกรมชลประทาน (RID No.1) 

จํานวน 6 กิจกรรม รวมทัง้สิ้น 37 สํานัก/กอง เปนจํานวน 222 กิจกรรมมผีูเขารวมจํานวน 5,325 คน 

4) กําหนดเปนตัวช้ีวัดของผูบรหิาร 

- แผนสงเสริมการปฏิบัติตนตามคานิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานกําหนดใหผูบริหารการจัดการ

ความรู (CKO) ของสํานัก/กองและผูบังคับบัญชาทุกระดับภายในสํานัก/กอง ดําเนินกิจกรรมของผูบริหารและ

ผูบังคับบัญชา จํานวน  3 กิจกรรม ไดแก พูดตอกยํ้า ทําเปนตัวอยาง สรางผูนํา รวมทั้งสิ้น 111 ครั้งมีผูเขารวมจํานวน 

3,013 คน 

 5) ผลิตสื่อประชาสมัพันธ 

- ดําเนินการผลิตสื่อประชาสมัพันธในรปูแบบโปสเตอร ขนาด A1 10,000 แผน งบประมาณ 84,000 บาท 

- ดําเนินการผลิตสื่อประชาสมัพันธในรปูแบบสื่อออนไลนเผยแพรหนา Website สวนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล http://person.rid.go.th ไมมีคาใชจาย 

- ดําเนินการผลิตสื่อประชาสมัพันธในรปูแบบสื่อออนไลนผาน Line: ชุมชน KM RID ไมมีคาใชจาย 

 

 

http://person.rid.go.th/training/core_value_rid
http://person.rid.go.th/
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7.9 สงเสริมการจัดกิจกรรมสวัสดิการและนันทนาการตางๆ (รธร.) 

 1) จัดกิจกรรม “สงกรานตชลประทานสืบสานประเพณีไทย RID Happy Songkran Day” วันที่ 11 เม.ย. 

2561 มีผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 2,400 คน 

 2) จัดงานสานสัมพันธ วันเกษียณอายุราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันศุกรที่ 22 ก.ย. 2561 

 3) จัดแขงขันกีฬา “ชลประทานเกมส 61” ระหวางวันที่ 11 - 21 ธ.ค. 2561 จํานวน 15 ประเภท ไดแก  

ฟุตบอล กอลฟ วอลเลยบอล เทเบิลเทนนิส ว่ิงเพื่อสุขภาพ ปาเปาตะกรอ หมากกระดาน เทนนิส แบดมินตัน เปตอง 

แอโรบิค โบวลิ่ง กีฬามหาสนุก จักรยาน และประกวดกองเชียร-ลีดเดอร-ขบวนพาเหรด ซึ่งมีผูรวมกิจกรรมประมาณ 

2,000 คน 
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8. การบรูณาการงานสําคญั 

8.1 วันดินโลก  

ตามคําสั่ง กษ. ที่ 432/2561 ลว. 11 พ.ค. 2561 ไดแตงต้ังคณะกรรมการวันดินโลก ตามคําสั่งคณะกรรมการ

วันดินโลก ที่ 1/2561 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานดําเนินงานวันดินโลก ลว. 9 ก.ค.2561 และตามคําสั่งกรมชลประทาน

ที่ ข 1435/2561 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานจัดงานพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชาลุมนํ้าปาสักและลุม

นํ้ายอยหวยโสมง เน่ืองในวันดินโลก ป 2561 กรมชลประทานไดจัดกิจกรรมในพื้นที่ 2 ลุมนํ้า เพื่อเผยแพรผลสําเร็จ

ของการดําเนินงานพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชา ที่เนนการอนุรักษทรัพยากรดินและนํ้าเพิ่มพื้นที่กักเก็บ

นํ้าและพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม คือ 

 1.พื้นที่ลุมนํ้าปาสัก ณ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปาสักชลสิทธ์ิ จ.ลพบุรี-สระบุรี วันที่ 1-5 ธ.ค. 2561 

2.พื้นที่ลุมนํ้ายอยหวยโสมง ณ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี วันที่ 8-10 ธ.ค.

2561 

คาใชจายในการจัดงานวันดินโลก รวม 8,664,700 บาท 

- โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปาสักชลสิทธ์ิ  3,312,000 บาท 

- สชป.10       985,300 บาท 

 - โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา 2,811,000 บาท 

  - สชป.9      1,556,400 บาท 

และมีการถายทําหนังสั้น 2 เรื่อง คือ เรื่องเก็บนํ้าจากฟา และเรื่องเกมกับดัก 

           
 

8.2 งานอุนไอรักคลายความหนาว  

 ตามที่ สมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชานุญาตใหหนวยราชการในพระองค จัดงานอุนไอรักคลาย

ความหนาว “สายนํ้าแหงรัตนโกสินทร” ระหวางวันที่ 9 ธ.ค. 2561 – 19 ม.ค. 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

กรมชลประทานไดมีสวนรวมดําเนินการจัดงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ดังน้ี 

 1) ออกแบบสระนํ้าภายในงานบรเิวณพระลานพระราชวังดุสิต 19 สระ และงานภูเขาจําลอง ร.9 ดังน้ี 

  - ออกแบบงานสถาปตยกรรมและออกแบบงานโครงสรางของสระนํ้า และภูเขาจําลองพระราช

กรณียกิจ ร.9 โดย สอส. ดําเนินการกอสรางสระนํ้าและภูเขาจําลองโดย สพญ. 

  - ออกแบบและติดต้ังงานระบบไฟฟา ระบบปมนํ้า ระบบนํ้าพุ โดน สคก. 

  - งานบํารุงรักษา ไดจัดเจาหนาของกรมชลประทานผลัดเปลี่ยนตามตารางปฏิบัติงานทุกวันเพื่อดูแล

และซอมแซมระบบตางๆ ใหสามารถใชงานไดตลอดระยะเวลาจัดงาน 

องคการอาหารและเกษตร 
แหงสหประชาชาติ  

องคการสหประชาชาติ 
UN 
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 2) จิตอาสานิทรรศการ (มัคคุเทศก) / ลามภาษา เพื่อประจําจุดที่ไดรับมอบหมายนําผูเขาชมงานเย่ียมชมและ

ใหขอมูลภายในงานทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จากหลายหนวยงานสังกัดกรมชลประทานรวมทั้งสิ้น 79 

คน ผลัดเปลี่ยนตามตารางปฏิบัติงานทุกวันตลอดระยะเวลาจัดงาน 

   
3) จัดเตรียมขอมูลเน้ือหาประกอบจุดแสดงนิทรรศการ โดย สลก.  

4) อํานวยความสะดวกเครื่องจักรและรถเครน โดย สคก. 

 

 

8.3 จิตอาสา  

 - รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากําจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางนํ้าในลําคลอง พื้นที่จังหวัด

ปทุมธานี วันที่ 17 ตุลาคม 2561  

- จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร-คลองรังสิตประยูรศักด์ิ วันที่ 14-22 ต.ค. 2561 

- อธช. เปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษศูนยประสานงานอาสาสมัครชลประทาน ณ บริเวณสนามกอลฟ   

กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อพัฒนาพื้นที่ตรงขามกรมชลประทานพื้นที่ 239 ไร ระยะ 10 ป (ป 2561-

2570) 5 โครงการ 

- รวมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” เดินรณรงค “คน รัก คลอง” “ไมทิ้ง ไมเท 

ทุมทําความดี” ในวันเสารที่ 15 ธันวาคม 2561 

           

- กรมชลประทาน สนับสนุนการชวยเหลือ 13 ชีวิตนักฟุตบอลและโคชผูฝกสอนที่ติดอยูภายในถํ้าหลวง-ขุน

นํ้านางนอน ในเขตวนอุทยานขุนนํ้านางนอน อ.แมสาย จ.เชียงราย เย็นวันที่ 23 มิ.ย. 2561 โดยไดสงทีมจากสํานัก

เครื่องจักรกล นํารถยนตบรรทุกเครื่องสูบนํ้าดวยไฟฟา เครื่องสูบนํ้าดวยเครื่องยนต (ดีเซล) เขาสนับสนุนการ

ชวยเหลือ และจัดทีมปกหลักปฏิบัติงานดานสูบนํ้าและงานสํารวจภูมิประเทศและธรณีวิทยา เพื่อชวย13 ชีวิต ทีมหมู

ปาฯ อยางใกลชิด อีกทั้งไดติดเครื่องสูบนํ้ากูพื้นที่เกษตรหลังชาวบานเสียสละรับนํ้าจากถํ้าหลวงชวยทีมหมูปา  
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8.4 โคกหนองนาโมเดล 

ตามคําสั่ง กษ. ที่ 225/2561 ลว. 9 มี.ค. 2561 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตร

พระราชา และคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชา ที่ 1/2561 ลว. 22 มี.ค. 2561 เรื่อง

แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชา ลุมนํ้านํารอง 5 ลุมนํ้า น้ัน กรมชลประทานเปน

คณะทํางานและรับผิดชอบ 2 ลุมนํ้าคือ ลุมนํ้าปาสัก และลุมนํ้าปราจีนบรุี (ลุมนํ้ายอยหวยโสมง) จากทั้งหมด 5 ลุมนํ้า 

โดยมีหนาที่รวมกับหนวยงานอื่น ๆ ดําเนินการช้ีแจง เชิญชวนและคัดเลือกเกษตรกรและผูเกี่ยวของในพื้นที่เปาหมาย

ของแตละลุมนํ้าที่รับผดิชอบเขารวมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชา ศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ

กอสรางแหลงนํ้าในพื้นที่เกษตรกรผูเขารวมโครงการ ถายทอดความรู พัฒนาและสงเสริมอาชีพ สนับสนุนการผลิต

การตลาดใหกับเกษตรกรที่เขารวม ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน ประชาสัมพันธ  

ขยายผลความสําเร็จใหครอบคลุมทั้งลุมนํ้า  

ศาสตรพระราชาเปนหลักการบริหารจัดการนํ้า 

30% 30% 30% 10% 

แหลงนํ้าขดุบอทําหนอง 
และคลองไสไก 

ทํานา ปลูกขาว ทําโคกหรือปา ปลูกปา 3 
อยาง ประโยชน 4 อยาง 

ท่ีอยูอาศยั และเลี้ยงสตัว 
เชน ไก ปลา วัว และควาย 

วิธีการกักเก็บนํ้าไวในพื้นที่ มี 3 วิธี ดังน้ี 

     1. เก็บนํ้าไวในหนอง : การขุดหนองจะตองขุดใหคดโคง และมีระดับต้ืนลึกแตกตางกันไปในแตละจุด 

กอนขุดตองมีการคํานวณปริมาตรนํ้าที่สามารถเก็บไดในหนองเพื่อใหพอใชงาน 

     2. เก็บนํ้าไวบนโคก : ทําไดโดยการปลูกปา และเก็บในระบบรากของตนไมที่ปลูกไว 5 ระดับ เพื่อสราง

ความหลากหลายของระบบราก เมื่อฝนตกลงมาระบบรากจะชวยอุมนํ้าไวในดิน 

     3. เก็บไวในนา : ยกคันนาใหสูงและกวาง สามารถเก็บนํ้าไวใชในชวงฝนทิ้งชวง และสามารถปลูกพืชผัก

ไวบนคันนาได และใชแนวทางการดําเนินโครงการ ฯ จากโครงการทฤษฎีใหมแหงแรก วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี 

และโครงการเกษตรผสมผสาน ลุมนํ้าลําพะยังตอนบน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 

สอส. จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตร

พระราชา เพื่อใหขาราชการและเกษตรกรในพื้นที่ มีความรูความเขาใจในศาสตรพระราชาและสามารถออกแบบการ

พัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชา ตามหลักโคก หนอง นา โมเดล ได เมื่อวันที่ 6-8 เม.ย.2561   

 การขยายผลในพื้นที่นํารอง โครงการอางเก็บนํ้านฤบดินทรจินดา 10-12 เม.ย. 2561 เจาหนาที่โครงการสง

นํ้าฯนฤบดินทรฯ ลงพื้นที่เก็บขอมูลเพิ่มเติม รวมกับหัวหนาสวนราชการ กษ. จ.ปราจีนบุรี และโครงการชลประทาน

ปราจีนบุรี ตรวจเย่ียมเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรม 20 ราย วันที่ 8 พ.ค. และ 6 มิ.ย. 2561 และเปดโครงการ

พัฒนาระบบกสิกรรมดวยศาสตรพระราชา โคกหนองนาโมเดล สามัคคีเอาแรง บานแกงดินสอ ครั้งที่ 1 ณ แปลง
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เกษตร ต.แกงดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยกิจกรรมที่ไดรับความสนใจ เชน การขุดคลองไสไก และการทําหัวคันนา

ทองคํา การจําหนายสินคาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจากเกษตรกรเครือขาย วันที่ 6 ต.ค. 2561 รวมกิจกรรมโครงการ

นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ ณ โรงเรียนบานบุเสี้ยว ต.บานนา อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 

 

8.5 วันนํ้าโลก 

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกป กรมทรัพยากรนํ้าเปนแมงานในการจัดกิจกรรม โดยกรมชลประทานจะไดรับเชิญ

ใหเขารวมกิจกรรม โดยทุกป THAICID โดยคณะทํางานดานวิชาการ ไดนําเทคโนโลยีดานการชลประทานไปออก

นิทรรศการ แตในปงบประมาณ 2561 กรมไดรับเชิญใหเขารวมในพิธีเปดงาน โดยไมไดมีการจัดนิทรรศการแตอยางใด 

 

8.6 การประชุมนานาชาติและรวมมือในโครงการตางๆ 

กรมชลประทานมีความรวมมือกับภาคี 37 คูภาคี  

แบงลักษณะความรวมมือได 3 แบบ 1. ผูให  2. ผูรับ  3. การแลกเปลี่ยน   

และจากขอสั่งการของ นรม. กรมชลขอหยิบยกแบบที่ 2 และ3 สามารถแบงองคความรูได 10 ดาน ในป 

2561 มี 2 กิจกรรม คือ การประชุมคณะทํางานความรวมมือไทย-ภูฏาน และประธาน JIID เย่ียมคารวะและหารือกับ

อธช.และดูงาน 

สามารถติดตามความรวมมือไดที่ http://ffd.rid.go.th 

 
 



รวดเร็ว
ถูกต้อง

ตรงเป้า

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 

ผลการดําเนินงานตามแนวทาง RID No.1 รอบ 1 ปี



รธบ. รธส. รธว. รธร. 

ป 61 ดําเนินการแลวเสร็จ 60 โครงการ (ใน RID No.1=15) 

2.1 จัดทําแผนแมบทพัฒนาลุมน้ําระดับจงัหวัด กลุมจังหวัด และภาค 

2.2 ปรับปรุงการจัดแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) 

2.3 จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมชลประทาน 

2.4 ริเร่ิมแนวทาง PPP  

เชื่อมโยงกับ MTEF เบ้ืองตนทํารายงานครบ 76 จังหวัด 

กผง. ปรับปรุง MTEF เชื่อมโยงแผนอ่ืนๆ  

นํา CenProject มาทดลองใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

อบรมเจาหนาที่250 คน 

พัฒนาระบบใหเชื่อมโยง

ถึงกระบวนการติดตามฯ - กระทรวงการคลังใหความเห็นเร่ืองการให

เอกชนเขารวมในกิจการเก่ียวกับการชลประทาน 

-เสนอขอถอนรางพระราชบัญญัติการชลประทาน 
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเมื่อ 25 ธ.ค.61 

- กผง. ศึกษาความเปนไปไดที่จะนําแนวทาง PPP มาใชในการใหเอกชน
รวมลงทุน 

3.1 เรงรัดโครงการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กใหเปนไปตามแผน 

3.2 พัฒนาระบบแพรกระจายน้ําในระดับแปลงนา 

3.3 แผนงานรองรับ EEC 

5.1 สงเสริมการมีสวนรวมในทุกขั้นตอน 

5.3 เรงรัดการจัดต้ังJMC และอาสาสมัครชป. 

5.4 ทบทวนโครงการ   1 โครงการ 1 ลานบาท 

5.2 สรางขวัญกําลังใจใหผูประสบภัยจากน้ํา 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 10 ประเด็น 

4.1 ตอยอด SWOC โดยปรับปรุงระบบโทรมาตร 4 ลุมนํ้าแลวเสร็จ/ 

     ป62 ปรับปรุง 21 ลุมนํ้า/แผนที่แสดงปริมาณฝน/Rule curve 
4.2 ปรับปรุงโครงการชลประทานที่มีอายุการใชงานมานาน 

4.3 สรางทางเลือกในการดําเนินการสงนํ้าและบาํรุงรักษาในงานชลประทาน 
4.4 dam safety 4.5 วางแผนเตรียมการรับมืออุทกภัยและภยัแลง 4.6 บูรณาการความรวมมือกับ SC ในระดับพื้นที่ 

4.7 พัฒนาสถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานใหเปนศูนยเรียนรูและศูนยเครือขายของ ศพก.882 ศูนย 

4.8 ตรวจสอบการใชพืน้ที่ราชพัสดแุละแกไขปญหาการบุกรกุ 4.9 ใชเขตคลองเปนแกมลิง/ขยายพื้นที่ลุมต่ํา  4.10 พัฒนาศูนยศึกษาฯ 

6.1 นําเทคโนโลยีทันสมัยมาใชบริหารจัดการน้ํา 

6.2 พัฒนาระบบงานสู Digital Platform 

6.3 พัฒนาระบบฐานขอมูล (Big Data) 

6.4 เรงรัดการจัดหาอุปกรณท่ีทันสมัยมาใช 

7.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
7.2 ปรับปรุงดูแลพิพิธภัณฑ 

7.3 เรงรัดปรับโครงสราง 
7.4  KM และ Unit School  

7.5 นอมนําศาสตรพระราชาไปสูการปฏิบตัิ 

7.6 เตรียมการรองรับ สทนช. /พรบ. น้ํา 
7.7 รองรับแผนปฏิรูปประเทศ 

7.9 สงเสริมสวัสดิการ นันทนาการ 

7.8 สงเสริม WATER for all 

การบูรณาการงานสําคัญ 

- วันดินโลก  

- งานอุนไอรัก 

- จิตอาสา 

- โคกหนองนาโมเดล 

- วันนํ้าโลก 

- การประชุมนานาชาติและ 

รวมมือโครงการตางๆ 
กนช. เห็นชอบรางแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 20 ป วันที่  19 ก.ย. 61 

เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป MTEF  

ใหสอดคลองกับแผนการกอสราง 

เตรียมความพรอมตามสถานภาพของแตละโครงการ 

ท้ังหมด 12 โครงการ  กอนป 61 =10 งานเปดใหมใน 61 =2 

384  ลาน ลบ.ม./ป แผนงานระยะ 10 ป รวม  6 แผนงาน  

ป 61 ดําเนินการแลว 309 โครงการ 

- ไทยนิยม ยั่งยืน โครงการจางแรงงาน แผน
แรงงาน 7,520 คน จางแลว 9,129 คน (121.40%) 

- อธช. ส่ังการให กผง. 
จัดทําแนวทางกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  

ป 61 ระหวางกอสราง 10 รายการ 

ปจจุบันสงน้ําให EEC ได 475 EEC ตองการ 475 ลาน ลบ.ม. 

แผน 140,739 ไร ผล 130,879 ไร ผลงาน 92.99% ยังไมเสร็จ 14 รายการ จะแลวเสร็จ มี.ค. 62 

จัดตั้งศูนยชวยเหลือ/ถุงยังชีพ/ศู/นย

อุทก/SWOC 24 ชม./2460 

ป 61 จัดตั้งกลุมผูใชนํ้า 714 กลุม/JMC 4 คณะ / 

อาสาสมัครชลประทาน 120 คน 

- ปรับปรุงเน้ือหาเอกสารประกอบคําแนะนําโครงการซอมแซมบํารุงรักษา

อาคารชลประทาน ตามขอเสนอของเกษตรกรผูใชนํ้าชลประทาน (1 โครงการ 

1 ลานบาท) 
- ทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงานใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ

และยึดถือปฏิบัติ 

ดานการสํารวจ ไมนอยกวา 12 ขอ/การบริหารจัดการนํ้า 

ไมนอยกวา 9 ขอ 

ระหวางพัฒนาระบบฐานขอมูล 

สงมอบแลว จํานวน 1,896.5 ลานบาท 



โครงการพัฒนาแหล่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งหมด     3,099   โครงการ 

2,990 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

109 

แล้วเสร็จ ระหว่างก่อสร้าง 
2,860 130 เตรียมความพร้อม ติดปัญหา/อุปสรรค 

69 40 

เสร็จก่อนปี 61 เสร็จในปี 61 
60 2,800 

ก่อน RID No.1 ใน RID No.1 
45 15 

ก่อน RID No.1 ใน RID No.1 
53 77 

เร่งรัดการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ 1. 
1.1   เร่งรัดงานพระราชด าริที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  177  โครงการ (เดิม 159 + เพิ่มเติม 18)ใหแ้ล้วเสร็จภายในปี 2562 

อื่นๆ 975 

ฝาย 799 

อ่างฯ 1,086 

แล้วเสร็จ 2,860 

ติดปัญหา 40 ระหว่างเตรียมความพร้อม 69 

ระหว่างก่อสร้าง 130 

ผลการด าเนินการปัจจุบัน 

92.29% 

1.29% 2.23% 

4.19% 

(อื่นๆ = จัดหาน้้า อาคารบังคับน้้า สถานีสูบน้้า  
สระเก็บน้้า ศูนย์ศึกษาฯ แก้มลิง บรรเทาอุทกภัย) 

แล้วเสร็จ 

- ติดตามเร่งรัดส ารวจ= 2 
- ติดตามเร่งรัดการออกแบบ= 11 
- ติดตามเร่งรัดของบประมาณ= 43 
- ติดตามผลการศึกษา IEE=5 
- ติดตามผลการศึกษา EIA= 2 
- ติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่= 6 

ระหว่างก่อสร้าง 130 

ระหว่างเตรียมความพร้อม 69 

ติดปัญหา 40 
- ติดปัญหาด้านมวลชน= 5 
- ติดปัญหาต้องด าเนินการศึกษา IEE= 2 
- ติดปัญหาต้องด าเนินการศึกษา EIA= 9 
- ติดปัญหาต้องท า EIA+เจรจาเป็น   
  โครงการร่วม=7 
- ติดปัญหาการส ารวจ/ออกแบบ= 17 

1.2   จัดท าแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
- แต่งตั้งคณะท างานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โดยมี รธร. เป็นประธาน 
- ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  
- ก าหนดการประชุม ติดตามและขับเคลื่อนทุก 3 เดือน 

กพก. มีการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการขออนุญาตใช้พื้นที ่(34) โครงการ 

(18)  (9)  

(7)  

ปีแล้วเสร็จ (แผน) 2563 2564 2565 2566 2567 
9 

60 
กพก. 

สชป.1-17 58 2 
2 2 3 2 

18 
16 

กพก. 
สชป.1-17 

2568 2571 

6 สพญ. 

11 

3 
2 
4 

2 
6 4 

1 
3 3 

1 
เตรียมความพรอ้ม 

ปีแล้วเสร็จ (แผน) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 

กพก. 
สชป.1-17 

สพญ. 4 
14 
112 3 4 16 23 49 1 2 2 

ถูกพับ 
12 
2 1 3 2 2 3 1 

1 1 2 
(1)  (2)  (2)  (1)  (1)  

(1)  
(1)  
(1)  

(4)  
(2)  

(3)  
(2)  
(6)  

(7)  

(18)  

(9)  

(7)  

ติดปัญหา/อุปสรรค 

16 

8 8 

2 

93 

61 32 

2   
11  
35  
5   
2   
6   

5   
2   
5   
7   

13  

8 

4 

4 

2 66 

53 

13 

61 

32 



ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและงบประมาณท้ังระบบ 2. 
2.1   จัดท าแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ าระดบัจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค  

กนช. เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 20 ปี เมื่อวันที่  19 กันยายน 2561 

จัดท าแผนแม่บทการชลประทานแผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัดทั่ว
ประเทศตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (2561 - 2580) 
 เพ่ิมปริมาณน้ าเก็บกักได้ 14,808 ล้าน ลบ.ม. พ้ืนทีช่ลประทาน 17.2 ล้านไร่ 

2.2   ปรับปรุงการจัดแผนงานระยะปานกลาง (MTEF)  2.3   จัดสรรงบประมาณให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) “องค์กรอัจฉริยะ  

ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ า  
(Water Security)  

เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ 
ภายในปี 2579” 

2.4   ริเริ่มแนวทาง PPP (Public - Private Partnership)  
       การร่วมทุนภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการท างานชลประทาน 

- กระทรวงการคลัง ให้ความเห็นเรื่องการให้เอกชนเข้าร่วมในกิจการเกี่ยวกับการชลประทาน
จะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้โดยชัดเจน ซึ่งกรมชลประทานยังไม่มีเรื่องนี ้

- กผง. ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะน าแนวทาง PPP มาใช้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนโครงการชลประทาน 

- กผง. ปรับปรุง MTEF เชื่อมโยงแผนอื่นๆ  
น า CenProject มาทดลองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระยะต่อไปจะพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงถึงกระบวนการติดตาม 

อบรมเจ้าหน้าที่ จ านวน 250 คน/ 3 ครั้ง 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต  
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 
ปริมาณน้ าเก็บกักและการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี MTEF  
ใหส้อดคล้องกับแผนการก่อสรา้ง 
เตรียมความพร้อมตามสถานภาพของแต่ละโครงการ 

1. Conference 190 คน 
2. ส่วนกลาง 30 คน 
3. ส่วนภูมิภาค 30 คน 

44,456.84 (81.39%) 54,619.15 
ล้านบาท 
ภาพรวม 

รายจ่ายลงทุน 
รายจ่ายประจ า 

35,985.31 (78.50%) 45,844.05 
8,775.10 8,471.53 (96.54%) 

1) งบประมาณตาม พรบ.61  
วงเงิน 13,701.985 ล้านบาท จ านวน 2,074 แห่ง 

- จ้างแรงงาน 7,520 จ้างแล้ว 9,129 คน (121.40%)  
5,738.30(41.88%) 
148.52 (79.19%) 

เบิกจ่าย ล้านบาท 

-ส่งเสริมการใช้ยางฯ ผลใช้ยาง1,397 ตัน ระยะทาง 447 กม. 944.09 (26.66%) 
-พัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ าฯ 4,645.68 (46.61%) เพิ่มพื้นที่แล้ว 3,060 ไร่ 

เบิกจ่าย 
2) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

พระราชด าร ิ

ล้านบาท รายการ 5,880.71  1,243 
239.33 71 

เพิ่มพื้นที ่ 945.72 36 
บริหารจัดการน้ า 317.82 171 
ตามนโยบาย 969.39 141 

3) งบประมาณเหลือจ่าย 

อุทกภัย 2,162.10 743 
เตรียมความพร้อม 981.47 77 
หนี้ตามกฎหมาย 264.88 4 

4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

สนับสนุนงบประมาณ 1,000.80 ล้านบาท เป็นงบลงทุน 940.67 ล้านบาท 
สนับสนุนยุทธศาสตร์กรม การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ าและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  จัดหาเครื่องมือเครื่องจักร จ านวน 13 
รายการ 905.15 ล้านบาท และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการระบบเทคโนโลยีฯ จ านวน 2 โครงการ 35.52 ล้านบาท 

- อธช. สั่งการให้ กผง. จัดท าแนวทางกระบวนการบริหารงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ แสดง
กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบ  เผยแพร่เมื่อวันท่ี 27 พ.ย. 61 

- สมด. เสนอขอถอนร่าง พ.ร.บ.ชลประทาน เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ. น้ า และแผนปฏิรูปประเทศ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบถอนร่าง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
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เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพื้นท่ีชลประทาน 3. 

ขนาดกลาง 

งานต่อเน่ือง ก่อนปี 61 

จ านวน 82 โครงการ 

งานเปิดใหม่ในปี 61 
จ านวน 37 โครงการ 

119 โครงการ 

งานท าเอง (ต่อเนื่องเดิม) 

งานจ้างเหมา (ผูกพันเดิม) 

งานท าเอง (ต่อเนื่องใหม่) 

งานจ้างเหมา (ผูกพันใหม่) 

จ านวน 50 โครงการ 

จ านวน 32 โครงการ 

จ านวน 23 โครงการ 

จ านวน 14 โครงการ 

- แล้วเสร็จ 37 
- ระหว่างด าเนินการ 13 

- แล้วเสร็จ 8  
- ระหว่างด าเนินการ 24 

- ระหว่างด าเนินการ 14 

- แล้วเสร็จ 14  

- ระหว่างด าเนินการ 9 

งานอยู่ระหว่างด าเนินการ 60 โครงการ  
งานแล้วเสร็จ 59 โครงการ 

โครงการขนาดเล็ก 
152 โครงการ 

แล้วเสร็จ  
119 

ระหว่างก่อสร้าง 

22 
ยกเลิก 

11 

ยกเลิกเนื่องจาก 
1. สภาพพื้นที่ก่อสร้างเปลี่ยนไป ประชาชนไมม่ี
ความต้องการแหล่งน้ า 
2. ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นแล้ว 

- ผลการด าเนินงาน 82.92%จะแล้วเสร็จ มี.ค. 62 
- ไม่แล้วเสร็จเนื่องจากแกไ้ขแบบแก้ไขสัญญา/ฝนตก
ในพื้นที่ก่อสร้าง/  บางรายการไม่สามารถด าเนนิการ
ต่อได้ เนื่องจากกนัแบบไม่มหีนี้ (ค่าแรง) 

ผลการด าเนินงาน 

1) จัดสรรค่าเตรยีมความพรอ้มให้เร็วข้ึน โดยเปลี่ยนแปลง
เงินเหลือจ่ายมาเป็นค่าเตรียมความพร้อม 492.20 ล้านบาท 
 2) เปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
     (โครงการช้า-เร็ว) 776.94 ล้านบาท 

ปี 61 
งบประมาณกองทุนจัดรูปฯ 

แผนงานบูรณาการฯ ปี61 
983.34 ล้านบาท 

ล้านบาท 

1,172.55 ล้านบาท ระบบแพร่กระจายน้ าในระดับแปลงนา 
แผน 140,739 ไร่ ผล 130,879 ไร่  ไม่เสร็จ 14 รายการ จะแล้วเสร็จ มี.ค. 62 

10 ปี 

ปัจจุบันสามารถส่งน้ าให้ EEC 

427   ล้าน ลบ.ม. 

325 800 1,000 

475 200 ความต้องการ 

ปี 60 ปี 70 ปี 79 
แผนงานความต้องการระยะ 10 ปี ท่ีเสนอ กนช. 
1. ปรับปรุงแหล่งน้ าเดิม 7 แห่ง น้ าเพิ่ม 102 ล้าน ลบ.ม. 
2. ลุ่มน้ าวังโตนด 4 แห่ง ผันช่วยEEC 100 ล้าน ลบ.ม./ปี 
3 .เชื่อมโยงแหล่งน้ าและระบบผันน้ า 2 แห่ง ผันน้ าได้  
   150 ล้าน ลบ.ม./ปี 
4. สูบกลับน้ าท้ายอ่างไปเก็บไว้ในอ่างเดิม 2 แห่ง ผันได้  
    55 ล้าน ลบ.ม./ปี 
5. ป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่ส าคัญ เช่น เมืองระยอง  
    อ.พนัสนิคม อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
6. การลดการใชน้้ าและจดัหาแหล่งน้ าส ารองโดยเอกชน  
    (East water+กปภ.) ได้น้ า 77 ล้าน ลบ.ม./ปี 
 

384  ล้าน ลบ.ม./ปี 

ผลการด าเนินงาน ปี 61 
1. เพิ่มความจุอ่างฯ คลองใหญ่ เร่ิมก่อสร้าง 
2. ก่อสร้างอ่างฯ ประแกด ผลงาน 60.26%  
3. อ่างฯ คลองหางแมว ผลงาน 22.68% 
4. อ่างฯ พะวาใหญ่ ผลงาน 50.81% 
5. ปรับปรุงคลองชลประทานพานทองฯ ผลงาน 9.75% 
6. ระบบสูบผันน้ าคลองสะพาน-อ่างประแสร ์ผลงาน 9% 
7. อาคารอัดน้ าท้ายอ่างประแสร ์ผลงาน 13% 
8. ขุดลอกอ่างเก็บน้ าดอกกราย ผลงาน 41% 
9. เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล ผลงาน 2% 
10.ปรับปรุงระบบระบายน้ าหน้าพระธาตุระยะ2 ผลงาน 68% 

ทั้ง 6 แผนงาน 
14,922 ล้านบาท  

3.2  พัฒนาระบบการแพร่กระจายน้ าในระดับแปลงนาให้ครอบคลุม 3.1 เร่งรัดการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กให้เป็นไปตามแผน 
 กองแผนงานด าเนินการเร่งรัดดังนี้  

3.3  จัดท าแผนงานรองรับโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

189.21 

โครงการขนาดใหญ่ 

งานต่อเนื่อง ก่อนปี 61 
 29 โครงการ 

ผลงานตามแผน 
 10 โครงการ 

ผลงานน้อยกว่าแผน 
 19 โครงการ 

งานเปิดใหม่ในปี 61 
จ านวน 7 โครงการ 

งานเปิดใหม่ ปี 61 จ านวน 4 โครงการ  

38 โครงการ 

รายการงานเกิน 1,000 ล้านบาท 
เสนอเข้า ครม. (ปี 62) = 3 โครงการ 

ติดปัญหาค่าที่ดิน กรมบอกเลิกสัญญาอยู่ระหว่างหาผู้
รับจ้างใหม่ เกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีไม่สามารถท าการบด
อัดและขุดเปิดหน้าดินได ้

ปี 61 

 (ห้วยหลวง/อ่างฯล าสะพุง/
บรรเทาอุทกภัยนครศรีธรรมราช/
ปตร.ศรีสองรัก) 
 

ผ่าน กนช. 7 โครงการ 

ผ่าน ครม. 4 โครงการ 
**รอเสนอ ครม. 3 โครงการ 

ครม.ให้ความเห็นชอบ  
เมื่อวันที่ 2 ม.ค.62  
จ านวน 3 โครงการ  

1. บางบาล-บางไทร*  
2. คลองยม-น่าน 
3. บรรเทาอุทกภัย 
ชัยภูมิ  

**รอเสนอ ครม. 3 โครงการ 
บางบาล/ปตร.น้ าพุง-น้ าก่ า/ 
ปตร.บ้านก่อ 

 ปัญหา-อุปสรรค 
1. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้  เนื่องจากราษฎรยังไม่ยินยอมใช้

พื้นที่ และความล่าช้าในการได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าต่างๆ 
2. แบบก่อสร้างไม่สอดคลอ้งกับสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน 
3. ผู้รับจ้างไม่มีความพร้อมในการด าเนินงาน 
4. ความล่าช้าจากกระบวนการอื่นๆ เช่น กระบวนการ

ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ระหว่างหน่วยงานมีความ
ซ้ าซ้อน กระบวนการในการบรหิารสัญญา เช่น การแก้ไขแบบ 
แก้ไขสัญญา เป็นต้น 

โครงการขนาดกลาง (16) โครงการ ด าเนินการโดย สพญ. 

(16) 

(9) (7) 

*งานเปิดในปี 61  

** รอเสนอ ครม.= รอ ครม.เห็นชอบให้ด าเนินโครงการก่อสร้าง 
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เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 4. 

-ขยาย SWOC SWOC สชป.1-17 
SWOC โครงการ 

-สร้างเครื่องมือ ใช้โปรแกรม NARK 4.0  
รายงานสถานการณ์น้ า 

-ปรับปรุง Rule curve โค้งความจุ 
SWOC WATER LEVEL 

- ปรับปรุงโครงการ 

35 4 38 
ศึกษาแล้ว 

ระหว่างศึกษา 
ยังไม่ศึกษา 4 

23 
6 2 

ปรับปรุง 
อายุมากกว่า 30 ปี จ านวน 77 โครงการ 

เสร็จ 
ระหว่าง 

ท าปี63 
รอเข้าแผน 

- Walk Thru 
ทั้งหมด 178 โครงการ 

176 2 
ท าแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

โครงการใหม่ 

CI ทั้งหมด 226 เขื่อน 
14 212 ส่วนกลางตรวจสอบ สชป.ตรวจสอบ 

Risk Assessment 
506 494 35 

80 
379 

เขื่อน 
ทั้งหมด จัดล าดับ 

ตรวจสอบเร่งด่วน 
ตรวจสอบติดตาม 

ปกติ 

ตรวจสอบแล้ว 100% 

1. การเตรียมความพร้อม และคาดการณ์ 

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด  

(อ.พ.ก.) 

คณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ 

และการแก้ไขปัญหา ภาค
เกษตรระดับจังหวัด  

Chief of Operation 

หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดท่ีมี
ส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัด  

(กรรมการ) 

- จัดท าแปลงสาธิต จ านวน 9 แห่ง 
- ติดตั้งระบบสูบน้ าและแพร่กระจายน้ าใช้ 
  พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมใช้งาน 
    6 แห่ง และระหว่างติดตั้ง 3 แห่ง 

- ใช้สถานีทดลองท้ัง 9 แห่ง 
เป็นสถานท่ีฝึกอบรม เป็นศูนย์
เครือข่ายของ (ศพก.) รวม 
1,266 ราย 

ผู้บุกรุก 33,180 ราย ด าเนินคดี 25 ราย 
รื้อถอนแล้ว 1,597 ราย 

4.81% 
- ปรับปรุงระเบียบฯ 

- จัดต้ังส่วนบุกรุกเร่งรัดการ 
   ด าเนินงานบังคับคดีกรณีการบุกรุก 

- ใช้เขตคลอง (พื้นที่ลุ่มต่ า) เป็นแหล่งส ารองน้ า
ในกรณีวิกฤติขาดแคลนน้ า 

- ประเมินผลสัมฤทธ์ิการใช้พื้นที่ลุ่มต่ า 
- ท ารายงานศึกษาพัฒนาปรับปรงุ
แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ าหลักและสาขา 

1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ   
 อบรม 3,410 คน 
  ดูงาน 132,448 คน 

2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
  อบรม 3,724 คน 
  ดูงาน 99,198 คน 

4.5   วางแผนเตรียมการ 

4.6 บูรณาการความร่วมมือ
กับ COO (SC) ในระดับพื้นที่ 

4.7 พัฒนาสถานีทดลองการใช้น้ า
ชลประทานให้เป็นศูนย์เรียนรู้และ
ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.882 ศูนย์ 

4.8 ตรวจสอบการใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ
และแก้ไขปัญหาการบุกรุกของราษฎร 

(รธร.) 

4.9 ใช้พื้นที่เขตคลองเป็นพื้นที่
แก้มลิงและขยายผลพื้นที่ลุ่มต่ า
เพื่อส ารองน้ าไว้ใช้ในยามวิกฤติ 

4.10 พัฒนาศูนย์ศึกษาฯให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ประชาชนอย่างเพียงพอ 

4.1 ต่อยอด SWOC  ให้
สามารถพยากรณ์และเตือนภัย

ได้อย่างแม่นย า 

4.2 ปรับปรุงโครงการ
ชลประทานที่มีอายุการใช้งาน
มานานให้สอดคล้องกับสภาพ

การใช้งานในปัจจุบัน  

4.3 สร้างทางเลือกในการ
ด าเนินการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

ในงานชลประทาน  

4.4 ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความ
มั่นคงของเขื่อน (dam safety) และ

ปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรง  

การจ้างเหมาบ ารุงรักษาหัวงาน และคลองชลประทาน 
• ด าเนินการปรับเปลี่ยนการบ ารุงรักษาจากงานด าเนินการเอง เป็น

งานจ้างเหมา 
• ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการก าหนดอัตราราคาต่อหน่วย อยู่ระหว่าง

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจัดท าหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานและการจัดท าอัตราต่อ
หน่วย เพื่อเสนอส านักงบประมาณอนุมัติพิจารณาอนุมัติต่อไป 

• ในปีงบประมาณ 2561 จะน าร่องในการจ้างเหมาบ ารุงรักษา 
ส านักงานชลประทานละอย่างน้อย 1 แห่ง 

Big Data 

ปรับปรุงระบบโทรมาตร 

รับมืออุทกภัยและภัยแล้ง 

• ตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน  
• เตรียมความพร้อม เครื่องจักรเครื่องมือ 792 จุด 2,803 หน่วย 

2. การบริหารจัดการ 
• วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนและฤดูแล้ง 

• คาดการณ์ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า และวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย ภัยแล้ง 

• เลื่อนเวลาการปลูกข้าวในพื้นท่ีลุ่มต่ าเจ้าพระยา 13 ทุ่ง 
• ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ าโดย SWOC 
• บริหารจัดการน้ าให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกัก  (Rule Curve) 

• ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน 
• ใช้อาคารและระบบชลประทานบริหารจัดการน้ า 

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา • อุทกภัยที่เกิดข้ึน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ 
• ผลการจัดการน้ าฤดูแล้ง 6,747 ล้าน ลบ.ม. (29%)  เพาะปลูกข้าวไปแล้ว 4.70 ล้านไร่ (59%) 
• ไม่มีพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ าในเขตชลประทาน ฤดูแล้ง ปี2561/62 
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5. 
5.1   ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า  

โครงการขนาดใหญ่ 

งานต่อเน่ือง ก่อนปี 61 

จ านวน 29 โครงการ 

งานเปิดใหม่ในปี 61 

จ านวน 7 โครงการ 

38  โครงการ 

ขนาดกลาง 

งานต่อเน่ือง ก่อนปี 61 

จ านวน 83 โครงการ 

งานเปิดใหม่ในปี 61 
จ านวน 36 โครงการ 

119 โครงการ 

ใช้กระบวนการประชุมเกษตรกร ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ 

5.2   สร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ประสบภยัจากน้ า (รธบ.) 

การพัฒนาแหล่งน้ า การบริหารจัดการน้ า 
1) การมีส่วนร่วมระดับที่ 1 และ 2 (การให้ความรู้) คป. คบ. สร้างความเข้าใจ 
   การจัดประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน จ านวน 358 ครั้ง 
2) การมีส่วนร่วมระดับที่ 3 (การเกี่ยวข้อง) จัดตั้งและอบรมเครือข่าย 
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2 โครงการ (คสป.) ได้แก่  
    คป.เชียงราย มี คสป. 31 คน, คบ.นเรศวร มี คสป. 33 คน  

3) การมีส่วนร่วมระดับที่ 4 (ความร่วมมือ)  เกษตรกรมีส่วนร่วม 114 
โครงการ จัดตั้งคณะกรรมการชลประทาน 264 คณะ 

คป. จังหวัด จัดตั้งศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในช่วงวิกฤต 
จัดถุงยังชีพ ประมาณ 2,930 ถุงมอบให้ผู้ประสบภัย และช่วยขนย้าย แจกน้ าดื่ม น้ ามัน และซ่อมรถ 
ศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันตกร่วมกับโครงการชลประทานกาญจนบุร ีได้ส ารวจ
พ้ืนท่ีน้ าล้น และได้แจกน้ าดื่ม อาหารแห้ง ท่ี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 
SWOC 24 ช่ัวโมง สายด่วน 1460 

5.3   เร่งรัดการจัดตั้งกลุม่ผู้ใช้น้ า คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)   
       และอาสาสมัครชลประทานให้เต็มพืน้ที่ชลประทาน 

ปี61 จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ าได้ 714 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ 162,795 ไร่ รวมทั้งหมด 52,045 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นท่ีชลประทาน 18.395 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.72 ของพื้นที่ชลประทานโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งหมด (24.951 ล้านไร่) 

ปี61 จัดต้ังJMCได้ 4 คณะ (โครงการขนาดใหญ่ 1 คณะ ขนาดกลาง 3 คณะ) รวมปัจจุบันมี 264 คณะ  
(โครงการขนาดใหญ่มีแผน 96 คณะ ผลงาน 65 คณะ ขนาดกลางมีแผน 757 คณะ ผลงาน 199 คณะ) 
จัดต้ังอาสาสมัครชลประทาน ได้ 120 คน รวมปัจจุบันมี 3,225 คน ครอบคลุมพื้นท่ีชลประทาน 9,675,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.60 ของพื้นที่ชลประทานที่มีการ
จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า (18.395 ล้านไร่) ท้ังนี้จ านวนอาสาสมัครชลประทานในแต่ละปีท่ีได้จัดตัง้ขึ้นอยู่กับงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครชลประทาน 

5.4   ทบทวนการด าเนินการโครงการ 1 โครงการ 1 ล้านบาท 

ปรับปรุงเนื้อหาเอกสารประกอบค าแนะน าโครงการซ่อมแซมบ ารงุรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ า
ชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) ได้ปรับแก้ไขแนวทางเรียบร้อยแล้ว 

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและยึดถือปฏิบัต ิ แจ้งเวียนแล้วเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561  

กองแผนงานตั้งงบประมาณรองรับโดยใช้งบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืนปี 2561 และปี 2562 จะโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเหลือจ่ายภายในไตรมาสที่ 2 ส าหรับปี 2563   ผลการด าเนินงาน โครงการ 1 โครงการ 1 ล้านบาท ภายใต้
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน การจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร จ านวน 172 โครงการ วงเงิน 187.55 แรงงาน 
7,520 คน จ้างแล้ว 9,129 คน (121.40%) เบิกจ่าย 148.52 ล้านบาท (79.19%) 
 

โครงการขนาดเล็ก 
152 โครงการ 
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น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 6. 

6.1 
6.2 

6.3 
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การพัฒนาและบริหารจัดการน้ า  

ด้านการส ารวจ 
1. หมุดหลักฐาน QR Code 
2. แอปพลิเคช่ันส าหรับค้นหาหมุดหลักฐาน 
3. อุปกรณ์ระบุพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS 
4. อุปกรณ์หยั่งลึกของน้ าพร้อมพิกัดแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์
ประกอบ 
5. ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการที่ใช้กับอากาศยานไร้คนขบั 
6. โทรมาตรส าหรับการชลประทาน  
7. โปรแกรม Smart Survey  
8. รถส ารวจเคลื่อนท่ีติดตั้งอุปกรณ์รบัสัญญาณดาวเทียม GNSS 
9. โครงการพัฒนาอากาศยานไรน้ักบินส าหรับผลิตแผนท่ี
ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อการชลประทาน 
10. กระบวนการส ารวจกันเขตชลประทานด้วย GNSS-RTK 
11. เครื่องมือตอกทดลองขนาดเล็กแบบพกพาเพื่องาน
ชลประทาน 
12. กระบวนการ ตรวจสภาพเขื่อนดินถมโดยธรณีฟิสิกส์ 
ด้านบริหารจัดการน้ า 
- การพัฒนาโปรแกรม NARK 4.0 มาประกอบการตัดสินใจ ใน
การบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้งและฤดูฝน  
- แอปพลิเคชั่น SWOC WATER LEVEL (SWOC WL) หรือไม้
บรรทัดวัดระดับน้ า ซึ่งเป็น Mobile Application เพื่อสามารถ
ตรวจระดับน้ าได้ด้วยตนเอง 

พัฒนาระบบงานสู่ 
Digital Platform 

1. ระบบเชื่อมโยงจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ระบบฐานข้อมูลเครื่องสูบน้ าช่วยเหลือในพ้ืนที่
ด้วย QR Code 
2. RID Smart Card Reader 
3. ระบบฐานข้อมูลการเพาะปลูกพืชด้วยระบบ
ออนไลน์ 
4. ระบบฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่-ขนาด
กลาง 
5. ระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data Phase1 
6. ระบบ KPI online 
7.ออกใบรับรองการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ online อยู่ระหว่างการพัฒนา
เว็บไซต์ และตั้งค่าระบบ Cloud Server 
8. จัดท าโปรแกรม Fad Data Entry 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  
9. พัฒนาระบบบริหารเงินงบประมาณ BIS 
อยู่ระหว่างการออกแบบ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใชใ้น
การปฏิบัติงาน (Big Data) 

(รธว.) 

6.4 
เร่งรัดการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่

ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
1. จัดหาเครื่องจักรกลหนักทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 
   เครื่องจักรกลก่อสร้างงานดิน 48 ชุด ซื้อแล้ว 2 ชุด วงเงิน 
991.5 ล้านบาท (อีก 46 ชุดอยู่ระหว่างขอตั้งงบประมาณ) 
2. จัดหาเครื่องจักรเครื่องมือในการป้องกันบรรเทาอุทกภัย 
    2.1 เงินทุนหมุนเวียน ปี 61 วงเงิน 905 ล้านบาท สนับสนุน
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 252 ล้านบาท และป้องกันบรรเทาอุทกภัย 653 
ล้านบาท ประกอบด้วย 
ส่งมอบแล้ว - เครื่องผลักดันน้ าพร้อมอุปกรณ์ 399 ล้านบาท 
        - สะพานเหล็กส าเร็จรูปชนิดถอดประกอบ 4 ชุด วงเงิน 
100 ล้านบาท  ส่งมอบแล้ว 
        - เครื่องสูบน้ าแบบเคลื่อนท่ีเร็วขับด้วยระบบไฮโดรลิค 7 
เครื่อง วงเงิน 154 ล้านบาท  ส่งมอบแล้ว 
    2.2 ขอตั้งงบปี 62 วงเงิน 403.9 ล้านบาท 
    2.3 เตรียมความพร้อมพ้ืนทีภ่าคใต้ 16 จังหวัด พ้ืนทีเ่สี่ยงที่จะ
เกิดน้ าท่วมเป็นประจ า เครื่องสูบน้ า 453 เครื่อง /เครื่อง
ผลักดันน้ า 300 เครื่อง/ รถแทรกเตอร์/รถขุด 108 คัน 
เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 245 หน่วย รวม 1,106 หน่วย 
3. จัดหาเครื่องจักรเครื่องมือส าหรับงานบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน ระหว่างขอตั้งงบป6ี2 เพ่ิมเติม/ป6ี3 (รถตัดหญ้า 
รถบรรทุก รถขุด) 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (Big 
Data) ด้านน้ าและการชลประทาน แบ่งเฟสการพัฒนา 
เฟส1 ปี 2560-2564 เพ่ือพัฒนา Business 
Intelligence / Simulation เพื่อการตัดสินใจทางด้าน
ชลประทาน, มี Application แสดงข้อมูลด้านน้ าแบบ 
Real Time ท่ีมีพ้ืนฐานจากระบบ Digital วงเงิน
งบประมาณ 65 ล้านบาท 

แบ่งขั้นตอน/กิจกรรม เป็น 5 ขั้นตอน 
1. พัฒนาฐานข้อมูลกลาง  
2.  ให้บริการชุดข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
3. จัดหาเครื่องมือ/ระบบ และเทคโนโลยี  
4. เคลื่อนย้ายชุดข้อมูล  
5. พัฒนาระบบ และสร้าง Visual Dashboard 

1 , 2  
ด าเนินการแล้ว 

พัฒนาสู่ Big Data 



ด าเนินการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน บ้านพัก 
สโมสร และอาคารจอดรถ 
1) ปรับปรุงอาคารสวัสดิการสโมสร >เปิดใช้งานได้แล้ว  
2) อาคารบ้านพักอาศัยในบริเวณกรมชลประทาน 

 (ปากเกร็ด) > ออกแบบตัวอาคารที่พักอาศัย 8 ชัน้ แล้ว 
3) อาคารที่จอดรถ สามเสน(9ชั้น600 คัน) 350 ล้านบาท  

> ผลประกวดราคา 241.9970 ล้านบาท  

>ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคา  
            4) อาคารที่ท าการ 11 ชั้น สามเสน งบ 250 ล้านบาท  
             >ผลประกวดราคา 206.8552 ล้านบาท 
             > ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคา 
            5) ซ่อมแซมบ้านพัก 52 แห่ง 192. ล้านบาท  
             (ส่วนกลาง 15 แห่ง 62 ล้าน ส่วนภูมิภาค 37 แห่ง 130 ล้านบาท) 

ปรับปรุงและดูแลพิพิธภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม 

พิพิธภัณฑ์ ท้ังหมด  7 แห่ง 

เร่งรัดการปรับโครงสร้างหน่วยงานและปรับปรุงระดับต าแหน่งของ
บุคลากรให้สูงขึ้น เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 

ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้ปฏิบัติผ่านกิจกรรม KM และ 
Unit School 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้ปฏิบัติผ่าน Unit School ตามแผน 953 หัวข้อ 

แล้วเสร็จ 677 หัวข้อ (ร้อยละ 71.03) ผู้ผ่านการอบรม 13,623 คน 

น้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ ผ่านหลักสูตรการอบรม 

1) บรรยายพิเศษ “การน้อมน าศาสตรพ์ระราชาไปสู่การปฏิบัตอิย่างยั่งยืน” ส าหรับ
ผู้บริหาร > จ านวน 283 คน 
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมน าไปสู่การปฏิบัติของ
กรมชลประทาน จ านวน 5 รุ่น/จ านวน 296 คน 

 เตรียมการเพ่ือรองรับ สทนช. /พรบ.ทรัพยากรน้ า 
1) เปิดรับสมัครและจัดสรรคนลงต าแหน่งที่ว่างลงจากการโอนย้ายไป สทนช.  
(ครบ 63 ต าแหน่ง)  
2) สมด. จัดท า TOR เพื่อด าเนินการทบทวนร่าง พรบ.การชลประทาน 
3) สมด. กับ สบค. มีแผนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่  หลังร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า  
    ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

เตรียมการรองรับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรน้ า) (รธว.) 

ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกับค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร (WATER for all) 

1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง website มีผู้เข้าชม Website จ านวน 27,000 คน 
2) อนุมัติแผนจัดการความรู ้กรมชลประทาน 1 แผน 35 กิจกรรม ส านัก/กอง  
    37 แผน 11  กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 407 กิจกรรม 
3) อนุมัติแผนส่งเสริมการปฏิบัตตินตามค่านิยมและวัฒนธรรม 9 กิจกรรม  
4) ก าหนดให้ผู้บริหารส านัก/กอง จัดการความรู้ ด าเนินกิจกรรม “พูดตอกย้ า ท า
เป็นตัวอย่าง สร้างผู้น า” 3 กิจกรรม 111 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 3,013 คน  
5) ผลิตสื่อ โปสเตอร์ ขนาด A1 จ านวน 10,000 แผ่น งบประมาณ 84,000 บาท 

7.9 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสวัสดิการและนันทนาการต่างๆ 
1) จัดกิจกรรม “สงกรานต์ชลประทานสืบสานประเพณีไทย RID Happy Songkran 
Day” วันท่ี 11 เม.ย. 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,400 คน 
2) จัดงานสานสัมพันธ์ วันเกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัน
ศุกร์ที่ 22 ก.ย. 61 
3) แข่งขันกีฬา “ชลประทานเกมส์ 61” 11 - 21 ธ.ค. 61 ผู้ร่วมกิจกรรม 2,000 คน 

การบริหารแผนโครงการตามยุทธศาสตร์  
     การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 3 กิจกรรม 1 กิจกรรม 

การบริหารเชิงพ้ืนที ่ 4 
ระบบเส้นทางน้้า 3 
ระบบขยายผลแบบอย่างความส้าเร็จ 1 
ความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบริหารจัดการน้้า 3 

7.7 
5 ประเด็น 3 12 

หน่วยงาน
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

  5    ชป.  
  2    กรมศิลปากร  

3. จัดตั้งส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล มีค าสั่งแบ่งงานก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ตามค าสั่งกรมที่ 59/1/2561 ลงวันท่ี 20 มิ.ย. 2561 
4. วิเคราะห์ทบทวนเพ่ือปรับปรุงต าแหน่ง ลนก. ให้เป็นประเภทอ านวยการระดบัสูง 
5. ปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของกรม ประชุมเมื่อ 20 ธ.ค.2561  
และ ไตรมาส 2 เพื่อเสนอกระทรวง  
6. อบรมบุคลากร 34 หลักสูตร งบ 33.439 ล้านบาท ผ่านการฝึกอบรม 9,146 คน 
7. ปรับโครงสร้างสถาบันการชลประทานขึ้นตรงกับ อธช. ให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการน้ า  

1) กรอบอัตราก าลังการมอบหมาย สบ. ให้เป็นประเภททั่วไป ปง./ชง. 391 ต าแหน่ง 
เป็นวิศวกร ปก./ชก. 177 ต าแหน่ง และ เป็นนายช่างอาวุโส 2 ต าแหน่ง 
2) ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการสายงานวิทยาศาสตร ์ให้เป็นระดับ ชพ.> 
จัดล าดับความส าคัญเพื่อท าแผนปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่งระยะ 3 ปี 

- เครื่องมือเขียนแผนที่เชงิกล ปรับปรุงสถานที่ สภาพห้องและ
เครื่องมือที่ก าลังจะเส่ือมสภาพ  
- พิพิธภัณฑ์โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนงั ซ่อมแซมห้องนิทรรศการ  

การดูแล สลก. จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2562  

การปรับปรุง 2 แห่ง คือ 

7.8 
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การบูรณาการงานส าคัญ 8. 

8.1 วันดินโลก  
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 จัดแสดงผลงานเผยแพร่
ผลส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาระบบกสิกรรมด้วย
ศาสตร์พระราชา (โคกหนองนาโมเดล)  
- ณ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปา่สักชลสิทธิ์ จ.
ลพบุรี-สระบุรี ระหว่างวันที่ 1-5 ธ.ค. 2561 
- ณ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานฤบดินทรจินดา จ.
ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 ธ.ค.2561 
- ถ่ายท าหนังสั้น 2 เรื่อง 1.เก็บน้ าจากฟ้า 2. เกมกับดัก 
เพื่อแสดงในงาน 
- ร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) ณ อ าเภอปาก
ช่อง  จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 6 ธ.ค. 61 

8.2 
งานอุ่นไอรัก 
คลายความหนาว  

- ออกแบบสระน้ าภายในงานบริเวณพระลานพระราชวัง
ดุสิต รวมทั้งสิ้น 19 สระ และงานภูเขาจ าลอง ร.9  

- เป็นจิตอาสานทิรรศการ (มัคคุเทศก)์ / ล่ามภาษา  
- จัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาประกอบจุดแสดงนทิรรศการ 
- อ านวยความสะดวกเคร่ืองจกัรและรถเครน 
- จัดเจ้าหน้าที่ช่วยงานบ ารุงรักษา 

8.3 จิตอาสา 

8.4 โคกหนองนาโมเดล 

8.5 วันน้ าโลก 

8.6 
การประชุมนานาชาติและ 
ร่วมมือในโครงการต่างๆ 

กรมชลประทานเป็นคณะท างาน 
และรับผิดชอบ 2 ลุ่มน้ าคือ ลุ่มน้ าป่าสัก และลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี (ลุ่มน้ าย่อยห้วยโสมง) จากทั้งหมด 5 ลุ่มน้ า 
สอส. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลักสูตร
การออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์
พระราชา  และมีการขยายผลจากกลุ่มเกษตรกรที่เข้า
อบรมทั้ง 2 ลุ่มน้ า 

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี กรมทรัพยากรน้ าเป็นแม่
งานในการจัดกิจกรรม โดยกรมชลประทานจะได้รับ
เชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยทุกปีTHAICID โดย
คณะท างานด้านวิชาการ ได้น าเทคโนโลยีดา้นการ
ชลประทานไปออกนทิรรศการ แต่ในปีงบประมาณ 
2561 กรมได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน โดยไม่ได้
มีการจัดนิทรรศการแต่อย่างใด 

กรมชลประทานมีความร่วมมือกับภาคี 37 คู่ภาคี 
แบ่งลักษณะความร่วมมือได้ 3 แบบ  
1. ผู้ให้  2. ผู้รับ  3. การแลกเปลี่ยน  และจากข้อสั่ง
การของ นรม. กรมชลขอหยิบยกแบบที่ 2 และ3 
สามารถแบ่งองค์ความรู้ได้ 10 ด้าน  
ปี 61 มี 2 กิจกรรม คือ การประชุมคณะท างานความ
ร่วมมือไทย-ภูฏาน และประธาน JIID เยี่ยมคารวะ
และหารือกับอธช.และดูงาน 

- จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร – คลองรังสิตประยูรศักดิ์ วันท่ี 14-22 ต.ค. พ.ศ. 2561 
- อธช. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครชลประทาน  
ณ บริเวณสนามกอล์ฟกรมชลประทาน อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
เพื่อพัฒนาพื้นที่ตรงข้ามกรมชลประทานพ้ืนท่ี 239 ไร่ ระยะ 10 ปี (ปี 2561-2570) 5 โครงการ 
- ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรฐับาล “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” 
เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” … “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มท าความดี” 
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