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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

ปีพุทธศักราช 2560

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ

และประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องท�าความเข้าใจถึงความส�าคัญในหน้าที่

และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ 

และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่

งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด�าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส�าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์

คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป”
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สารจากอธิบดี

 เข้าถึงราษฎรทั้งในยามปกติ และยามวิกฤต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ 

(Smart Water Operation Center) หรือ SWOC เป็นศูนย์บัญชาการเพื่อการ 

ขับเคลื่อนที่ส�าคัญในการประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้า การติดตามและพยากรณ์

สถานการณ์น�้า และการจัดสรรน�้า รวมทั้งการประชาสัมพันธ์

“ “
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กรมชลประทานเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร ประกอบด้วยสี่สายงานหลัก อันได้แก่ สายงานวิชาการ สายงานก่อสร้าง สายงานส่งน�้าและบ�ารุงรักษา และ

สายงานบริหาร ประสานเป็นหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงเป็นส�าคัญ โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ “องค์กร

อัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้า (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579” การเป็นองค์กรอัจฉริยะได้นั้น

จ�าเป็นต้องอาศัยการท�างานที่สอดประสานกันระหว่าง 4 สายงาน คือ งานวิชาการ สายงานต้นน�้า ในการคิดค้นนวัตกรรมการบริหารจัดการ

น�า้อย่างเป็นระบบ ตดิตามประเมนิผล และพัฒนางานวชิาการให้มคีณุภาพอย่างต่อเนือ่ง งานก่อสร้าง สายงานกลางน�า้ ก่อให้เกดิผลผลติทาง

กายภาพอย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของราษฎรเป็นส�าคัญ งานส่งน�้าและบ�ารุงรักษา สายงานปลายน�้า ต้องเข้าถึงราษฎรทั้ง

ในยามปกติ และยามวิกฤต  โดยมีศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center) หรือ SWOC เป็นศูนย์บัญชาการเพื่อการ

ขับเคลื่อนที่ส�าคัญในการประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น�้า การติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น�้า และการจัดสรรน�้า รวมทั้งการ

ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัย การบริหารจัดการน�้าที่ทันสมัยด้วยระบบการน�าเสนอข้อมูลที่รวดเร็ว ครบถ้วนทุกมิติ สามารถ

สนบัสนนุการตดัสนิใจเกีย่วกบัสถานการณ์น�า้ของผู้บริหารประเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า รวดเรว็ ทนัเหตุการณ์ อีกทัง้เป็นศนูย์กลางนวตักรรม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูลกรมชลประทาน นอกจากนี้ยังมีสายงานบริหารที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินงานเชิงรุก

ร่วมกับสายงานอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมชลประทานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

รายงานประจ�าปีกรมชลประทาน ปี 2560 ได้น�าเสนอผลการด�าเนนิงานทัง้ 4 สายงาน ตามยทุธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564 

ในประเด็นยุทธศาสตร์หลัก และผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44) ซึง่เป็นปีแรกของการประเมิน และกรมชลประทานมผีลการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดบัมาตรฐาน 

โดยมตีวัชีว้ดัส�าคัญได้แก่ จ�านวนพืน้ทีช่ลประทานและแหล่งน�า้ทีเ่พิม่ขึน้ ประสทิธิภาพในการบรหิารจัดการน�า้ และประสทิธิภาพการเบกิจ่าย

งบประมาณ ทั้งนี้ จะเป็นแนวทางให้กรมน�าไปพัฒนาและปรับปรุงไปสู่เกณฑ์ในระดับคุณภาพต่อไป

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของกรมชลประทานมีความตั้งใจในการท�างาน 

เพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่างานที่รออยู่ข้างหน้ายังมีอีกมาก นับเป็นความท้าทายศักยภาพของบุคลากรใน

องค์กร ทุกท่านควรได้รับทราบทิศทางการบริหารงานในอนาคต เพื่อผลักดันในการก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ ตามวิสัยทัศน์องค์กร

ร่วมกัน

(นายทองเปลว  กองจันทร์)

อธิบดีกรมชลประทาน



บริการจัดการน�้า

อย่างบูรณาการ

เทคโนโลยีทันสมัย

ตอบสนองทุกความต้องการ

พัฒนาแหล่งน�้า

และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
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 แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.  2560 - 2564

 Strategic Plan of Royal Irrigation Department 

 B.E. 2017 - 2021

 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทาน

 โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ผู้บริหารระดับสูง

 สถิติภาคบุคลากร

 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

ส่วนที่ 1
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แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564

1.  วิสัยทัศน์    

“องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้า (Water Security) 

เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579”

2.  พันธกิจ                  
 1. พัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน�้าให้เกิดความสมดุล  
 2. บริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม  
 3. ด�าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม
 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน�้า และการบริหารจัดการน�้า      

3.  ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. การพัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้า (Basin–based Approach)
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น�้า
 3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า
 4.  การเสรมิอ�านาจประชาชนในระดบัพ้ืนที ่(Empowering) การสร้างเครอืข่าย และการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในงานบรหิารงาน 
  จัดการน�้าชลประทาน (Networking Collaboration Participation)
 5.  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround  to Intelligente Organization)

4.  ค่านิยมองค์กร

WATER for All  Work Smart  เก่งงาน เก่งคิด 

  Accountability รับผิดชอบงาน

  Teamwork & Networking ร่วมมือร่วมประสาน

  Expertise เชี่ยวชาญงานที่ท�า

  Responsiveness น�าประโยชน์สู่ประชาชน

W

E
T

A

R
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5.  เป้าประสงค์
 ก.  มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ

  SG1  มีแหล่งเก็บกักน�้าและมีปริมาณน�้าที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
  SG2  การบริหารจัดการน�้า โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน�้าที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
   และเป็นธรรม ตามปริมาณน�้าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค - บริโภค
   เกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ)
  SG5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง
  SG7  ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ 
   ไปสู่ระดับการเสริมอ�านาจการบริหารจัดการการชลประทาน
  SG10  เป็นองค์กรอัจฉริยะ

 ข. มิติคุณภาพการให้บริการ  
  SG2  การบริหารจัดการน�้า โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน�้าที่มีคุณภาพ
   อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณต้นทุนที่มีในแต่ละปี
  SG6 การคาดการณ์สถานการณ์น�้ามีความทันสมัยและเข้าถึง
   กลุ่มเป้าหมายของกรมชลประทานที่ทันต่อเหตุการณ์
  SG8  เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น�้า (เครือข่ายผู้ใช้น�้าเกษตร
   อุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม อื่นๆ)
 
 ค. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

  SG3  การปรับเปลี่ยนการใช้น�้าภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  SG4 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน
  SG9  ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ

 ง. มิติการพัฒนาองค์กร

  OpO10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน
  OpO11 กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการท�างานบนฐานดิจิทัล 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศ
  OpO12  บุคลากรมีสมรรถนะสูง
  OpO13  มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน

  หมายเหตุ
  ระดับยุทธศาสตร์   SG  =  Strategic Goals หมายถึง เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์
    K  =  Key Performance Indicators หมายถึง ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
  ระดับปฏิบัติการ  OpO  =  Operational Objectives หมายถึง เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ
    OpK  =  Operational Key Performance Indicators หมายถึง ตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการ
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Strategic Plan of Royal Irrigation Department 
B.E.2017 – 2021

1.  Vision    

“To become an intelligence organization aiming for Water Security

and create more service value within the year 2035”

2.  Mission                  
 1. To develop water resources and to increase irrigated area according to their potential and natural balance;
  2. To manage water allocation in equitable and sustainable manners;  
 3. To prevent and mitigate water hazards as appropriate mission;
 4. To encourage people participation in water resources management and development.      

3. Strategic Issue
 1. Development of irrigation and increase irrigation area by the basin–based approach
 2.  Improve the irrigation and water allocation management in holistic way and in accordance to the types of 
  water usage
 3.  Prevent and mitigate water hazards
 4. Empower people and form a network of collaboration and participation for water resource management
 5. Turnaround to become an Intelligent Organization

4. Core Value

WATER for All  Work Smart  Work smart, think smart

  Accountability Be accountable to duties

  Teamwork & Networking Work cooperatively

  Expertise Be professional at work

  Responsiveness Aim at public’s benefits

W

E
T

A

R
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5.  Goals
 A : Mission Effectiveness

  SG1 Increase the amount of water reserved and irrigation area 
  SG2  Equitably allocate water to all sectors (consumption, agricultural, 
   environment prevention and industry sector)  base on 
   the amount of water reserve in each year
  SG5  Reduce economic impact from water hazards
  SG7 Improve the participation and empower the people and 
   community in the area for water resource management
  SG10  Become an intelligence organization

 B : Services Quality  
  SG2  Equitably allocate water to all sectors (consumption, agricultural, 
   environment prevention and industry sector)  base on the amount 
   of water reserve in each year
  SG6  Instantly forecast water movement and effectively communicate 
   to all targets 
  SG8  Expand the network to all water usage groups (Agricultural, 
   Consumption, Industrial, etc)  

 C : Performance Efficiency

  SG3  Improve the effectiveness of Agricultural water usage
  SG4  Improve the agricultural economic value in the irrigated area 
  SG9  Receive more support from provincial and local authorities 
   for the development of projects

 D : Organization Development

  OpO10  Equip with appropriate informative database and 
    knowledge to perform irrigation duty 
  OpO11  Effective working process on digital and IT base
  OpO12 High performance human capital
  OpO13  Insightful and practical irrigation related research 
    and development 
  Remark:
  Strategic Level  SG  =  Strategic Goals
     K  =  Key Performance Indicators 
  Operation Level  OpO  =  Operational Objectives
     OpK  =  Operational Key Performance Indicators
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทาน
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทาน

หมายเหตุ : ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
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โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

         สายการบริหารงาน

หมายเหตุ
*   ผูเ้ชีย่วชาญทีข่ึน้ตรงตอ่กรมชลประทาน
**   ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อส�านัก
(  )  จ�านวนต�าแหน่ง

รองอธิบดี
ฝ่ายบ�ารุงรักษา

ส�านักงานชลประทานที่ 1

ส�านักงานชลประทานที่  2

ส�านักงานชลประทานที่ 3

ส�านักงานชลประทานที่ 4

ส�านักงานชลประทานที่ 5

ส�านักงานชลประทานที่ 6

ส�านักงานชลประทานที่ 7

ส�านักบริหาร
จัดการน้�าและอุทกวิทยา

ส�านักงานชลประทานที่ 8

ส�านักงานชลประทานที่ 10

ส�านักงานชลประทานที่ 11

ส�านักงานชลประทานที่ 12

ส�านักงานชลประทานที่ 13

ส�านักงานชลประทานที่ 14

ส�านักงานชลประทานที่ 15

ส�านักงานชลประทานที่ 16

ส�านักงานชลประทานที่ 9

ส�านักงานชลประทานที่ 17

อธิบดีกรมชลประทาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมชลประทาน

(ด้านบ�ารุงรักษา)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา

(ด้านส�ารวจและหรือออกแบบ)

รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร

กองการเงินและบัญชี

ส�านักกฎหมายและที่ดิน

กองพัสดุ

ส�านักเครื่องจักรกล

ส�านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

(หน่วยงานภายใน)

ส�านักงานเลขานุการกรม
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ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (1) *

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) (4) *

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวางแผนและโครงการ) (1) *

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้�าและบ�ารุงรักษา) (6) *

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (2) * 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ)  (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ)  (1) **  

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา)  (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้�าและจัดการน้�า

 ในพื้นที่ลุ่มน้�าส�านักงานชลประทานที่ 1-17)  (17) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้�า (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)  (13) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน)  (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้�า)  (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์)  (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา  (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์)  (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมส�ารวจ (ด้านส�ารวจ)  (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี  (ให้ค�าปรึกษา) (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านส�ารวจและท�าแผนที่ภาพถ่าย (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและค�านวณ)  (8) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ (1) **

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองแผนงาน

กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(หน่วยงานภายใน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา

(ด้านวางแผนและโครงการ)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา

(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ

ส�านักวิจัยและพัฒนา

ส�านักส�ารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

ส�านักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส�านักบริหารโครงการ

รองอธิบดี
ฝ่ายก่อสร้าง

ส�านักพัฒนาแหล่งน้�า
ขนาดใหญ่

กองพัฒนาแหล่งน้�า
ขนาดกลาง

ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง
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ผู้บริหารระดับสูง

นายทองเปลว  
กองจันทร์

นายทวีศักดิ์  
ธนเดโชพล

นายเฉลิมเกียรติ  
คงวิเชียรวัฒน์

อธิบดี
กรมชลประทาน

รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร

รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ

นายประพิศ 
จันทร์มา

รองอธิบดี
ฝ่ายก่อสร้าง
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นายสุชาติ  
หาญชนะชัยกูล

นายพรชัย  
แสงอังศุมาลี

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรม
ชลประทาน
(ด้านบ�ารุงรักษา)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผน
และโครงการ)
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สถิติภาคบุคลากร

2557 2558 2559 2560

พนักงานราชการ

จ�านวน(คน)

จ�านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

สัดส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

28%

47%

25%

14,686

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานข้าราชการ

6,668 6,149

11,255

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

ลูกจ้างประจ�าข้าราชการ

6,149
6,026

6,095
6,149

13,541

12,403

11,255

4,798

5,811
6,471 6,668
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จ�านวน(คน)

ข้าราชการ

ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ชาย ชาย ชายหญิง หญิง หญิง

2557 2558 2559 2560

จ�านวน(คน)

ลูกจ้างประจ�า พนักงานข้าราชการ

จ�านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และพนักงานราชการ จ�าแนกตามเพศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

จ�านวนข้าราชการ จ�าแนกตามระดับการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

4,473

1,185

3,683

1,251

30

3,634

1,307

32

1,214

3,247

11,439

1,676

4,356

1,180

1,771

2,475

8,780

1,793

4,349

1,081

3,637

1,275

33

3,607

1,327

35

1,538

2,983

10,558

1,677

4,352

1,122

1,6842,711

9,692

1,743
3,548

4,8974,273

4,787

2557 2558 2559 2560

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
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สถิติภาคบุคลากร

ก�าลังคนที่เหลืออยู่ ก�าลังคนที่จะเกษียณ

จ�านวน(คน)

2561 2562 2563 2564 2565

แนวโน้มจ�านวนลูกจ้างประจ�า ในระยะเวลา 5 ปี

จ�านวน(คน)

ก�าลังคนที่เหลืออยู่ ก�าลังคนที่จะเกษียณ

2561 2562 2563 2564 2565

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

แนวโน้มจ�านวนข้าราชการ กรณีที่ไม่มีการบรรจุแต่งตั้งในระยะเวลา 5 ปี

5,860
5,608

5,358
5,113

4,853

252

5,608

250

5,358

245

5,113

260

4,853

252

4,601

1,000

9,295

10,295

1,079

8,216

9,295

1,028

7,188

8,216

954

6,234

7,188

906

5,328

6,234
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แนวโน้มจ�านวนข้าราชการ สายงานหลัก และสายงานอื่น ๆ ในระยะเวลา 5 ปี

ปีงบประมาณ

จ�านวน(คน)

2561 2562 2563 2564 2565

วิศวกรโยธา นายช่างโยธา วิศวกรชลประทาน นายช่างชลประทาน ข้าราชการสายงานอื่นๆ

จ�านวน(คน)

ปีงบประมาณ
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า

กรอบอัตราก�าลังข้าราชการ และลูกจ้างประจ�า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2560
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จ�าแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
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ปีงบประมาณ
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งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
จ�าแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

83.59%

0.001%
0.41%

2.98%

14.02%

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  
จ�าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

52.66%

32.03%

15.31%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้�าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้�า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้�า

อย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้�า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุน

การบรรเทาภัยอันเกิดจากน้�า



พัฒนาแหล่งน�้า และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

ตามศักยภาพลุ่มน�้า

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้

ที่เหมาะสมในงานชลประทาน

การปรับเปลี่ยนการใช้น�้า

ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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รายงานผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน

ส่วนที่ 2

 ผลการด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

 ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้�าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

  ตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้�า

  1.  แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่

  2.  แผนงานการจัดหาแหล่งน้�าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1)

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้�า

  อย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้�า

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการ

  บรรเทาภัยอันเกิดจากน้�า

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมอ�านาจประชาชนในระดับพื้นที่ 

  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหาร

  งานจัดการน้�าชลประทาน

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

 การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

 ของทางราชการ พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดประกอบการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

สรุปผล
การประเมิน

ผ่าน ไม่ผ่าน

1. ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ�า 
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Functional base)

1. GDP ภาคการเกษตร
ขยายตัวไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ3

เติบโตร้อยละ 3
จากปีก่อน

เติบโตประมาณ
ร้อยละ 2.5 – 3.5 จากปีก่อน 
หรือเฉลี่ยร้อยละ 3 จากปีก่อน 
และมีแผนผลักดันให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ให้ GDP ขยายตัว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

2. รายได้เงินสดทาง
การเกษตรของเกษตรกร
เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
(บาท/ครัวเรือน/ปี)

ไม่วัดรอบ 2
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน
สรุปผล

การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

3. ผลผลิตต่อหน่วย
สินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น

3.1 ข้าวนาปี 
(กิโลกรัมต่อไร่)

ไม่วัดรอบ 2

3.2 มันส�าปะหลัง 
(กิโลกรัมต่อไร่)

ไม่วัดรอบ 2

3.3 ปาล์มน�้ามัน 
(กิโลกรัมต่อไร่)

ไม่วัดรอบ 2

3.4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(กิโลกรัมต่อไร่)

ไม่วัดรอบ 2

4. จ�านวนพื้นที่
ชลประทานและแหล่งน�้า
ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

249,677 ไร่ 195,259 ไร่

5. ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการน�้า

1.04
(29.99 ล้านไร่)

1.07
(30.72 ล้านไร่)

2. ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda base)

1. การสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน

1.1 ร้อยละการด�าเนิน
การตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

1.2 ร้อยละการชี้แจง
ประเด็นส�าคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์ 
(ถ้ามี)
หมายเหตุ: โปรดระบุ
จ�านวนเรื่องที่ชี้แจงได้
ภายในเวลาที่ก�าหนด 
จ�านวน .... เรื่อง จาก
จ�านวนเรื่องทั้งหมด 
จ�านวน .... เรื่อง

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
จ�านวน 2 เรื่อง จากจ�านวนเรื่อง
ทั้งหมด จ�านวน 2 เรื่อง
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน
สรุปผล

การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

2. ความส�าเร็จของ
การด�าเนินงานตาม
แนวทางส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่

2.1 ผลการด�าเนินการ
ตามแนวทางการ
ส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่

รายได้เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ในทุกแปลง
(76 แปลง 
76 จังหวัด)

ร้อยละ 100
(รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ในทุกแปลง (76 แปลง 
76 จังหวัด)

2.2 ร้อยละความ
ส�าเร็จของการ
ด�าเนินงานตามแผน
งานโครงการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ 
400 แปลงที่ขยายใหม่
ในปี 2560 เทียบกับ
เป้าหมายตามแผน

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100

3. ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตาม
หลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ
การด�าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลาย
หน่วยงาน (Area base)

-ไม่มี-

4. ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
(Innovation base)

1.  ประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละ 80 71.97
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

สรุปผล
การประเมิน

ผ่าน ไม่ผ่าน

2. ชื่อเรื่อง 
2.1 การจัดท�าฐาน
ข้อมูลในการพัฒนา
บุคลากรโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กระบวนการบริหาร
โครงการฝึกอบรม
ในรูปแบบ Online)

50 คะแนน* 100 คะแนน

5. ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการ
ที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential base) ประกอบกับ
ผลการประเมิน โดยองค์กรภายใน
และภายนอกประเทศ

1.การจัดท�าและ
ด�าเนินการตามแผน
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ

1.1 ปริมาณน�้ากักเก็บ
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 100

41.60 
ล้าน 

ลูกบาศก์เมตร

379.02 
ล้านลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ  : 
 องค์ประกอบที่ 1   ผ่าน 2 ตัวชี้วัดจาก 3 ตัวชี้วัด ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย
 องค์ประกอบที่ 2  ผ่าน 4 ตัวชี้วัดจาก 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย
 องค์ประกอบที่ 3   กรมชลประทานไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
 องค์ประกอบที่ 4   ผ่าน 1 ตัวชี้วัดจาก 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย
 องค์ประกอบที่ 5   ผ่าน 1 ตัวชี้วัดจาก 1 ตัวชี้วัด ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย

ระดับส่วนราชการ
 กรมชลประทานอยู่ใน    ระดับมาตรฐาน
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หมายเหตุ:  หลักในการประเมินฯ
 1. เปรียบเทียบจ�านวนตัวชี้วัดที่สามารถด�าเนินการบรรลุเป้าหมายต่อตัวชี้วัดทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ
 2. ในแต่ละตัวชี้วัด มีประประเมิน ดังนี้
   ผ่าน คือ  ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
   ไม่ผ่าน    คือ  ผลการด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
 3. ในแต่องค์ประกอบจะได้ระดับผลประเมินในระดับ “เป็นไปตามเป้าหมาย” ต่อเมื่อ
   ผ่าน 1 ตัวชี้วัดจาก  2 ตัวชี้วัด    (50%)      
   ผ่าน 2 ตัวชี้วัดจาก  3 ตัวชี้วัด    (67%)
   ผ่าน 2 ตัวชี้วัดจาก  4 ตัวชี้วัด    (50%)
   ผ่าน 3 ตัวชี้วัดจาก  5 ตัวชี้วัด    (60%)
 4. ก�าหนดค่าเป้าหมายแต่ละองค์ประกอบ จากร้อยละตัวชี้วัดที่ด�าเนินการบรรลุเป้าหมายต่อตัวชี้วัดทั้งหมด ดังนี้
   ต�่ากว่าเป้าหมาย ต�่ากว่า 50%
   เป็นไปตามเป้าหมาย ระหว่าง 50 - 67%
   สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่า 67%
 5. ก�าหนดให้ทุกตัวน�้าหนักเท่ากัน เพราะถือว่าต่างเป็น core functions ที่ต้องมีความส�าคัญเท่าๆ กัน 

ระดับส่วนราชการ แบ่งการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ 

   ระดบัคณุภาพ เป็นส่วนราชการทีม่ผีลการด�าเนนิงานอยู่ในระดบัสงูกว่า เป้าหมายทกุองค์ประกอบ 
 ที่ประเมิน  

  ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุก 
 องค์ประกอบท่ีประเมิน แต่ไม่มอีงค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ได้รบัการประเมนิในระดบัต�า่กว่า 
 เป้าหมาย 

 ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมายใน 
 องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไป 
 ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 ได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้า
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น�้า
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมอ�านาจประชาชนในระดับพื้นที่ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงาน 
     บริหารงานจัดการน�้าชลประทาน
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1        การพัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้า 

 มีตัวชี้วัดและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในรอบหลายปีที่ผ่านมา คือ 

ตัวชี้วัด K1 (ชป 01) จำานวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ปีงบประมาณ จ�านวนปริมาณเก็บกัก
ณ ต้นปีงบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

จ�านวนปริมาณ
เก็บกักที่เพิ่มขึ้น

(ล้านลูกบาศก์เมตร)

จ�านวนปริมาณเก็บกัก
 ณ สิ้นปีงบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

2548 75,356.20 224.00 75,580.20

2549 75,580.20 442.76 76,022.96

2550 76,022.96 791.94 76,814.90

2551 76,814.90 10.4 76,825.30

2552 76,826.30 194.97 77,021.27

2553 77,021.27 35.08 77,056.35

2554 77,056.35 158.12 77,214.47

2555 77,214.47 97.03 77,311.50

2556 77,311.50 16.67 77,328.17

2557 77,328.17 107.70 77,435.86

2558 77,435.86 19.70 77,455.56

2559 77,455.57 135.93 77,591.50

2560 (K1) 77,591.50 403.64 77,995.14

หมายเหตุ  :  1.  เฉพาะโครงการขนาดใหญ่รวมกับโครงการขนาดกลาง 
 2.  ข้อมูลปรับตามข้อมูลสารสนเทศกรมชลประทานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตัวชี้วัด K1 (ชป 01)  จ�านวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

78,500

78,000

77,500

77,000

76,500

76,000

75,500

75,000

74,500

74,000

จ�านวน
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

พ.ศ.
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

จ�านวนปริมาณเก็บกัก ณ ต้นปีงบประมาณ 

(ล้านลูกบาศก์เมตร)

จ�านวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 

(ล้านลูกบาศก์เมตร)

75,346.20

224.00

442.76

75,580.20

791.94

76,022.96

10.40

76,814.90

194.97

76,826.30

35.08

77,021.27

158.12

77,056.35

97.03

77,214.47

16.67

77,311.50

107.70

77,328.17

19.70

77,435.86

135.65

77,455.57

403.64

77,591.50
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ตัวชี้วัด K2 (ชป 02)  จำานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

ปีงบประมาณ พื้นที่ชลประทาน 
ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่)

พื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

พื้นที่ชลประทาน 
ณ สิ้นปีงบประมาณ (ไร่)

2548 22,874,225 227,000 23,101,225

2549 23,101,225 484,180 23,585,405

2550 23,585,405 102,540 23,687,945

2551 23,687,945 190,413 23,878,358

2552 23,878,358 150,194 24,028,552

2553 24,028,552 95,161 24,123,713

2554 24,123,713 138,517 24,262,230

2555 24,262,230 86,000 24,348,230

2556 24,348,230 34,510 24,382,740

2557 24,382,740 124,600 24,507,340

2558 24,507,340 27,300 24,534,640

2559 24,534,640 125,800 24,660,440

2560 (K2) 24,660,440 118,080 24,778,520

หมายเหตุ  :  1.  เฉพาะโครงการขนาดใหญ่รวมกับโครงการขนาดกลาง 
 2.  ข้อมูลปรับตามข้อมูลสารสนเทศกรมชลประทานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัด K2 (ชป 02)  จ�านวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

25,000,000

24,500,000

24,000,000

23,500,000

23,000,000

22,500,000

22,000,000

21,500,000

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)พื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่)

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
พ.ศ.

22,874,225

227,000

23,101,225

484,180

23,585,405

102,540

23,687,945

190,413

23,878,358

150,194

24,028,552

95,161

24,123,713

138,517

24,262,230

86,000

24,348,230

34,510

24,382,740

124,600

24,507,340

27,300

24,534,640

125,800

24,660,440

118,080

จ�านวน (ไร่)
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 ตัวชี้วัด  K2 (ชป 02) จำานวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท

ปีงบประมาณ พื้นที่ชลประทาน 
ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่)

พื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

พื้นที่ชลประทาน 
ณ สิ้นปีงบประมาณ (ไร่)

2551 28,154,395 207,474 28,361,869

2552 28,361,869 372,165 28,734,034

2553 28,734,034 555,557 29,289,591

2554 29,289,591 264,441 29,554,032

2555 29,554,032 178,751 29,732,783

2556 29,732,783 206,952 29,939,735

2557 29,939,735 317,811 30,257,546

2558 30,257,546 225,621 30,483,167

2559 30,483,167 247,475 30,730,642

2560 (K2) 30,730,642 195,259 30,925,901

หมายเหตุ    ข้อมูลปรับตามข้อมูลสารสนเทศกรมชลประทานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัด K2 (ชป 02)  จ�านวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท

จ�านวน (ไร่)

31,500,000

31,000,000

30,500,000

30,000,000

29,500,000

29,000,000

28,500,000

28,000,000

27,500,000

27,000,000

26,500,000 พ.ศ.
2551

28,154,395

207,474

25532552 2554 25562555 2557 2558 25602559

28,361,869

372,165

28,734,034

555,557

29,289,591

264,441

29,554,032

178,751

29,732,783

206,952

29,939,735

317,811

30,257,546

225,621

30,483,167

247,475

30,730,642

195,259

พื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่) พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
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แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

1. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ�านวน 9 โครงการ ดังนี้
 
 1.1 โครงการเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
 1.2  โครงการพัฒนาลุ่มน�้าตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1.3  โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
 1.4  โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดปราจีนบุรี
 1.5  โครงการเขื่อนทดน�้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
 1.6 โครงการอ่างเก็บน�้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 1.7  โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดอุตรดิตถ์
 1.8  โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
 1.9  โครงการอ่างเก็บน�้าน�้าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดพะเยา

2. แผนงานการจัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1) 
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1. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่

1.1  โครงการเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  จังหวัดเชียงใหม่

  วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขการขาดแคลนน�้าต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น�้า 
    ทัง้ในด้านการเกษตร ด้านอปุโภค - บรโิภค ภาคอตุสาหกรรม และเพือ่บรหิารจดัการน�า้ในลุม่น�า้ 
    แม่แตง - แม่งัด - แม่กวง ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  เป้าหมาย    - เชิงปริมาณ เพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนเฉลี่ยปีละ  160  ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการแม่กวง 
    ในฤดูแล้งจาก 17,060  ไร่ เป็น  76,129   ไร่
                   - เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
  สถานที่ด�าเนินการ อ�าเภอแม่แตง อ�าเภอสันทราย และอ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  ระยะเวลาด�าเนินการ 8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2564)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่ 26 เมษายน 2554
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ          15,000.0000 ล้านบาท
  งบประมาณตามแผนปี 2560     419.9300 ล้านบาท  
  ผลการด�าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 411.7500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.05
    ผลการด�าเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 8.59

  สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง  ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งานที่ท�า % ของ
โครงการ

% ผลการด�าเนินงาน

โครงการเพิ่มปริมาณน้�าในอ่างเก็บน้�า
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

100

อุโมงค์ส่งน้�าช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญา 1 16.26

อุโมงค์ส่งน้�าช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญา 2 13.10

อุโมงค์ส่งน้�าช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญา 1 29.11

อุโมงค์ส่งน้�าช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญา 2 21.49

ค่าก่อสร้างอื่นๆ 20.04
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งานที่ท�า % ของ
โครงการ

% ผลการด�าเนินงาน

โครงการพัฒนาลุ่มน้�าตาปี – พุมดวง 100

ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น 0.15

ระบบสูบน้�าและระบบส่งน้�า MC 1
พร้อมอาคารประกอบ

35.11

คลองส่งน้�า MC 1 พร้อมอาคารประกอบ 2.61

ระบบส่งน้�า MC 2  และอาคารประกอบ 13.03

คลองระบายน้�าและอาคารประกอบระยะท่ี 1 18.02

ท่อลอดทางรถไฟ 0.76

1.2  โครงการพัฒนาลุ่มน�้าตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  
  วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ โดยสามารถส่งน�้าในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง  
    57,819 ไร่ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  เป้าหมาย - เชิงปริมาณ เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 73,980 ไร่
  สถานที่ด�าเนินการ ต�าบลท่ากระดาน อ�าเภอคีรีรัฐนิคม อ�าเภอท่าฉาง อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ระยะเวลาด�าเนินการ 13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2564)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่ 7 เมษายน  2552
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,330.0000 ล้านบาท
  งบประมาณตามแผนปี 2560 317.6429 ล้านบาท
  ผลการด�าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย  241.4482  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.01
    ผลการด�าเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 46.13

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง  ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1.3  โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน�้าต้นทุนและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน�้าด้าน 
    การอปุโภค - บรโิภค อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่ว และเพือ่ป้องกนัและบรรเทาปัญหาอทุกภยั 
    ในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
  เป้าหมาย    - เชิงปริมาณ จ�านวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 98 ล้านลูกบาศก์เมตร
    เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 44,000 ไร่
  สถานที่ด�าเนินการ อ�าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
  ระยะเวลาด�าเนินการ 7 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2559)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วนัที ่28 เมษายน 2552 มต ิคณะรฐัมนตร ีวันที ่21 กรกฎาคม 2558 ให้ขยายระยะเวลาโครงการ 
    จากเดมิ พ.ศ. 2553 - 2559 (7 ปี) เป็น พ.ศ. 2553 - 2562 (10 ปี) และขยายวงเงินจากเดิม  
    6,700 ล้านบาท เป็น 9,341.3647 ล้านบาท
   วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ          9,341.3647 ล้านบาท
  งบประมาณตามแผนปี 2560     80.7414 ล้านบาท  
  ผลการด�าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 80.5608 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.78
    ผลการด�าเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 85.27

 

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง  ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งานที่ท�า % ของ
โครงการ

% ผลการด�าเนินงาน

โครงการอ่างเก็บน้�าคลองหลวง 100

เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ 42.93

คลองส่งน�้าและคลองระบายน�้าฝั่งขวา 19.30

คลองส่งน�้าและคลองระบายน�้าฝั่งซ้าย 15.11

ค่าก่อสร้างอื่นๆ 22.66
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งานที่ท�า % ของ
โครงการ

% ผลการด�าเนินงาน

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริจังหวัดปราจีนบุรี

100

เขื่อนเก็บกักและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น

56.07

ระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ 1 18.47

ระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ 2 8.97

ระบบชลประทานฝั่งขวา 4.62

ระบบระบายน�้า (อยู่ในแผนด�าเนินการปี 62) 2.10

ค่าก่อสร้างอื่น 9.78

1.4  โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี

  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งน�้าต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอ�าเภอนาดี และอ�าเภอกบินทร์บุรี 
    จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้าปราจีนบุรี และลุ่มน�้าสาขา ในเขตพื้นที่ 
    อ�าเภอนาดี และอ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน�้า 
    ด้านการอปุโภค - บรโิภค การประปา และเพือ่รกัษาระบบนเิวศ ผลกัดนัน�า้เคม็และน�า้เน่าเสยี 
    ในแม่น�้าปราจีนบุรีและแม่น�้าบางปะกง
  เป้าหมาย    - เชิงปริมาณ จ�านวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 295 ล้านลูกบาศก์เมตร
    เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 113,300 ไร่
  สถานที่ด�าเนินการ อ�าเภอนาดี และอ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  ระยะเวลาด�าเนินการ 9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2561)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วนัที ่27 ตลุาคม 2552
   วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ          8,300.0000 ล้านบาท
  งบประมาณตามแผนปี 2560     723.3405  ล้านบาท  
  ผลการด�าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 723.3405  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
    ผลการด�าเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ  70.93

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง  ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1.5  โครงการเขื่อนทดน�้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจดัการน�า้ในลุม่น�า้น่านตอนล่างเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ครอบคลมุพืน้ทีอ่�าเภอ 
    เมือง อ�าเภอลับแล อ�าเภอตรอน อ�าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อ�าเภอศรีสัชนาลัย อ�าเภอศรีนคร   
    จังหวัดสุโขทัย และอ�าเภอพรหมพิราม อ�าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาพื้นที ่
    เกษตรน�า้ฝนท่ีมศีกัยภาพให้เป็นพืน้ทีช่ลประทาน 304,000 ไร่ และส่งน�า้สนบัสนนุและปรบัเปลีย่น 
    ระบบส่งน�้าจากเดิม โดยการสูบน�้าด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน�้าด้วยแรงโน้มถ่วง  134,800 ไร่ และ 
    พื้นที่โครงการชลประทานน�้าริด จังหวัดอุตรดิตถ์  42,600  ไร่
  เป้าหมาย - เชิงปริมาณ พัฒนาระบบชลประทาน  481,400  ไร่
   - เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ  80
  สถานที่ด�าเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ อ�าเภอเมือง  อ�าเภอลับแล  อ�าเภอตรอน  อ�าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ อ�าเภอ 
    ศรีสัชนาลัย  อ�าเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย และอ�าเภอพรหมพิราม  อ�าเภอวัดโบสถ์  จังหวัด 
    พิษณุโลก
  ระยะเวลาด�าเนินการ 9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2561)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วนัที ่3 พฤศจิกายน  2552
   วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ           10,500.0000 ล้านบาท
  งบประมาณตามแผนปี 2560     509.6809  ล้านบาท
    ผลการด�าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 110.6004 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  38.96
    ผลการด�าเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ  17.67 

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง  ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งานที่ท�า % ของ
โครงการ

% ผลการด�าเนินงาน

โครงการเขื่อนทดน้�าผาจุก 100

ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น 4.38

ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 0.59

ค่าก่อสร้างแหล่งน�้า 93.76

ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน 
(เขื่อนทดน�้าและอาคารประกอบ)

0.37

งบประมาณตามแผนป้องกัน แก้ไข
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

1.42
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งานที่ท�า % ของ
โครงการ

% ผลการด�าเนินงาน

โครงการอ่างเก็บน้�ามวกเหล็ก 100

ค่าก่อสร้างอื่น 12.30

เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น

58.70

ระบบส่งน�้าฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ 10.80

ระบบส่งน�้าฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ 18.20

1.6  โครงการอ่างเก็บน�้ามวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี

  วัตถุประสงค ์ เพือ่เป็นแหล่งน�า้ส�าหรบัการเพาะปลกูและปศสุตัว์ในเขตอ�าเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรุ ีเป็นแหล่งน�า้ 
    เสริมส�าหรับการเพาะปลูกในพ้ืนที่โครงการสูบน�้าแก่งคอย - บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในช่วง 
    ฤดูแล้ง เป็นแหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภค - บริโภค ของราษฎรในอ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุร ี 
    และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
  เป้าหมาย    - เชิงปริมาณ เพิ่มปริมาณเก็บกัก 61 ล้านลูกบาศก์เมตร
    เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 25,500 ไร่
  สถานที่ด�าเนินการ ต�าบลค�าพราน อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
  ระยะเวลาด�าเนินการ 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วนัที ่20 เมษายน 2554
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ          3,745.0000 ล้านบาท
  งบประมาณตามแผนปี 2559     306.8111 ล้านบาท  
  ผลการด�าเนินงาน เบิกจ่าย 143.1864 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.67
    ผลการด�าเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 85.64

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง  ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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งานที่ท�า % ของ
โครงการ

% ผลการด�าเนินงาน

โครงการอ่างเก็บน้�าห้วยน้�ารี
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดอุตรดิตถ์

100

เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมอุโมงค์ส่งน�้า

29.82

ระบบท่อส่งน�้าและอาคารประกอบ 
สัญญาที่ 1

50.30

ระบบท่อส่งน�้าและอาคารประกอบ
สัญญาที่ 2

19.88

1.7 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  จังหวัดอุตรดิตถ์

  วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค ของราษฎรในพื้นที่ 
    อพยพที่อพยพออกมาจากบริเวณพื้นที่น�้าท่วมของอ่างเก็บน�้าเขื่อนสิริกิติ์
  เป้าหมาย - เชิงปริมาณ เพิ่มปริมาณน�้าเก็บกัก 73.70  ล้านลูกบาศก์เมตร 
    เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 53,500 ไร่
      - เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ  80
  สถานที่ด�าเนินการ บ้านกิ่วเคียน ต�าบลจริม อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  ระยะเวลาด�าเนินการ 8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2561)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วนัที ่ 20 เมษายน  2554
   วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ          4,800.0000 ล้านบาท
  งบประมาณตามแผนปี 2560     373.6834 ล้านบาท  
  ผลการด�าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย  373.6680  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  99.99
    ผลการด�าเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ  18.47

 

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง  ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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งานที่ท�า % ของ
โครงการ

% ผลการด�าเนินงาน

โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่ 
(ระยะที่ 2 ) จังหวัดสงขลา

100

งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน�้า ร.1      
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 

36.26

งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน�้า ร.2      
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 

23.14

งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน�้า ร.3       
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 

21.50

งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน�้า ร.4       
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 

19.10

1.8 โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2 )  จังหวัดสงขลา

  วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าคลองระบายน�้า ร.1 จาก 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น  
    1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายได้เร็วขึ้น
  เป้าหมาย    - เชิงปริมาณ มีคลองระบายน�้าความยาว 20.937 กิโลเมตร ประตูระบายน�้าและสถานีสูบน�้า ช่วยระบายน�้า 
    เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อ�าเภอหาดใหญ่ สามารถช่วยลดพื้นที่น�้าท่วมและระดับความสูงของ 
    น�้าท่วม เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 2,500 ไร่
  สถานที่ด�าเนินการ ที่ตั้งหัวงาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1  บ้านหน้าควน เทศบาลเมืองควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
    หรือที่พิกัด  47 N 611 - 723 L7018
  ระยะเวลาด�าเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) 
   วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ          6,500 ล้านบาท
  งบประมาณตามแผนปี 2560     501.7150  ล้านบาท  
  ผลการด�าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 463.477 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.38
    ผลการด�าเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 25.09

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง  ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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งานที่ท�า % ของ
โครงการ

% ผลการด�าเนินงาน

โครงการอ่างเก็บน้�าน้�าปี้อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

100

เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ 42.06

ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานฯ 2.18

ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น 6.21

1.9  โครงการอ่างเก็บน�้าน�้าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

  วัตถุประสงค์ ส่งน�้าเพื่อการเกษตรให้พื้นที่ต�าบลเชียงม่วน ต�าบลบ้านมาง และต�าบลสระ อ�าเภอเชียงม่วน 
    จังหวัดพะเยา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้า รวมถึงการอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง และ 
    เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วมด้านท้ายน�้าในฤดูฝนบริเวณอ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ลุ่มน�้ายม 
    รวมถึงลุ่มน�้าเจ้าพระยา
  เป้าหมาย - เชิงปริมาณ มีความจุที่ระดับน�้าเก็บกัก 90.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
    ส่งน�้าเพื่อการชลประทานในเขตอ�าเภอเชียงม่วนในฤดูฝนได้ 28,000 ไร่
  สถานที่ด�าเนินการ อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
  ระยะเวลาด�าเนินการ 6 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564)
  มติ ครม. เปิดโครงการ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปิดโครงการอ่างเก็บน�้าน�้าปี้อันเน่ืองมาจาก 
    พระราชด�าริ อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
  วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ          3,981.0000 ล้านบาท
  งบประมาณตามแผนปี 2560     727.3844 ล้านบาท  
  ผลการด�าเนินงาน  ผลการเบิกจ่าย 394.1594 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.19     
    ผลการด�าเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 13.49

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง  ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน�้าของประชาชน  ส�าหรับใช้ท�าการเกษตรและอุปโภค - บริโภค  ท�าให้เกษตรกร 
ได้รับน�้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง  ก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าขนาดเล็กในพื้นที่
ชุมชน/ชนบท  ตลอดจนท�าการศึกษา  ส�ารวจ  ออกแบบ  และจัดหาที่ดิน

ผลผลิตการจัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานมีงบประมาณตามแผน จ�านวน 14,513.4261  ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรม
ที่ด�าเนินการ 2 กิจกรรม คือ การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  และการจัดการงานก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบ 
ส่งน�้าเพื่อชุมชน/ชนบท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 14,362.3773 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 12,775.5206 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
88.95

เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
 ปี 2560

แผน ผล

เชงิปรมิาณ : จ�านวนโครงการขนาดกลางทีด่�าเนนิการ โครงการ 31 24

เชงิปรมิาณ : จ�านวนแหลง่น�า้ชมุชน/ชนบททีเ่พิม่ขึน้ แหง่ 133 120

เชงิคณุภาพ : จ�านวนปรมิาณเกบ็กกัทีเ่พิม่ขึน้ ลา้นลกูบาศกเ์มตร 108.64 108.64

เชงิคณุภาพ : จ�านวนพืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ ไร่ 382,137 195,259

เชงิเวลา : ระยะเวลาการด�าเนนิงานแลว้เสร็จตามแผนงานทีก่�าหนดไว ้ รอ้ยละ 100 87.80

เชงิตน้ทนุ : คา่ใชจ้า่ยอยูภ่ายในวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บั รอ้ยละ 100 88.95

   

เป้าหมายผลผลิตการจัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในปี  2560 มีโครงการขนาดกลางที่ด�าเนินการ จ�านวน 31 โครงการ 
และมีแหล่งน�้าชุมชน/ชนบทที่ด�าเนินการ จ�านวน 133 แห่ง

กิจกรรมหลักที่ด�าเนินการและผลการด�าเนินการประกอบด้วย

1. งานส�ารวจจัดท�ารายงานความเหมาะสม  เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนด�าเนินโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดสรรให้ล่วงหน้าก่อน
ด�าเนินการอย่างน้อย 1 ปี จ�านวน 13 รายการ เป็นงานผูกพันใหม่ 5 รายการ ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 3 รายการ 

2. งานก่อสร้างโครงการขนาดกลาง จ�านวน 31 รายการ ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 24 รายการ  อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน 
7 รายการ

3. งานก่อสร้างแหล่งน�า้ชมุชน/ชนบท เป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดเลก็ประเภทต่างๆ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี  
ประกอบด้วย งานก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้า จ�านวน 75 แห่ง งานก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเอง
ชายแดน จ�านวน 28 แห่ง และงานสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้า จ�านวน 30 แห่ง รวมท้ังส้ินจ�านวน 133 แห่ง ด�าเนินการ 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�านวน 120 แห่ง  

2. แผนงานการจัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1) 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2       การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการน�า้อย่างบรูณาการตามวตัถปุระสงค์การใช้น�า้ 

1. แผนการบริหารจัดการน�้าและแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/2560

   

 

 

 นโยบาย มาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/2560

 จากปริมาณน�้าต้นทุนที่มีอย่างจ�ากัดจึงต้องมีการวางแผนการใช้น�้าในฤดูแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับปริมาณ 
น�้าต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน�้า รวมทั้งสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก�าหนดนโยบายและมาตรการ สรุปได้ดังนี้
  1.1  นโยบาย

  (1) ด้านการจัดสรรน�้า วางแผนการบริหารจัดการน�้าแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน�้าให้สอดคล้องกับปริมาณน�้าต้นทุนในอ่าง 
เก็บน�้า เพื่อสนับสนุนการใช้น�้าทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งมีน�้าส�ารองไว้ส่วนหนึ่ง ส�าหรับการอุปโภค - บริโภค 
การรักษาระบบนิเวศ การอุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปีถัดไป แผนการจัดสรรน�้าเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ มีการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญ ดังนี้

   (1.1)  เพื่อการอุปโภค - บริโภค และการประปา
   (1.2)  เพื่อการรักษาระบบนิเวศทางน�้า เช่น การผลักดันน�้าเค็ม การขับไล่น�้าเสีย
   (1.3)  เพื่อการเกษตรกรรม
   (1.4)  เพื่อการอุตสาหกรรม
  (2)  ด้านการเกษตร
   (2.1)  วางแผนการเพาะปลกูพชืฤดแูล้งให้เป็นไปตามนโนบายของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) 

และปริมาณน�้าต้นทุนที่มีอยู่
   (2.2)  ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/2560 ให้เป็นไปตามที่คณะท�างานวางแผนการเพาะปลูกพืช

ฤดูแล้งก�าหนดไว้
   (2.3)  ไม่สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังรอบ 2
   (2.4)  ส่งเสริมการผลิตพืชไร่ พืชผักที่มีลู่ทางการตลาดที่ดี เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน
   (2.5) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรงดการเผาฟางข้าว เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศที่มีผลกระทบต่อ 

สภาพแวดล้อม
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  1.2  มาตรการ

  (1) ด้านการจดัสรรน�า้ วางแผนการจดัสรรน�า้เพือ่การเพาะปลกูพชืฤดแูล้งให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย 
และบริหารจัดการข้าว (นบข.) และสอดคล้องกับปริมาณน�้าต้นทุนที่มีอยู่ ดังนี้

   (1.1) เขตลุม่น�า้เจ้าพระยา สถานการณ์น�า้ในปีนีค้าดว่า ปริมาณน�า้ในเขือ่นภูมพิล เขือ่นสิริกิติ ์เขือ่นแควน้อยบ�ารงุแดน 
และเขือ่นป่าสกัชลสิทธ์ิ อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิจงึจดัสรรน�า้เพือ่การเพาะปลกูตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจดัการข้าว (นบข.) 
รวมทั้งให้การบริหารจัดการน�้าเป็นไปอย่างยั่งยืน มีปริมาณน�้าต้นทุนสามารถสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีฤดูกาลผลิต ปี 2560 

   (1.2) เขตลุ่มน�้าแม่กลอง คาดว่าปริมาณน�้าในเขื่อนศรีนครินทร์และเข่ือนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใน 
เกณฑ์น้อย จึงส่งน�้าเฉพาะพืชต่อเนื่อง การอุปโภค - บริโภค รักษาระบบนิเวศ ผลักดันน�้าเค็มปากแม่น�้าแม่กลอง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้น�้า
ได้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง

   (1.3)  เขตลุ่มน�้าอื่นๆ ให้วางแผนจัดสรรน�้าสอดคล้องกับปริมาณน�้าต้นทุน ยกเว้นพื้นที่ที่ใช้น�้าจากเขื่อนล�าตะคอง 
เขื่อนล�าพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนล�าแซะ จังหวัดนครราชสีมา และเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีปริมาณน�้าต้นทุนอยู่ใน 
เกณฑ์น้อย ไม่สามารถสนับสนุนน�้าเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง ปี 2559/2560 ได้ และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนล�านางรอง 
จงัหวดับรุรีมัย์ เข่ือนแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ีและเข่ือนบางลาง จงัหวดัยะลา ซึง่มีปรมิาณน�า้ต้นทุนอยูใ่นเกณฑ์น้อย ไม่สามารถสนับสนุน
น�้าเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2559/2560 ได้

  (2) ด้านการเกษตร เนื่องจากในบางพื้นที่มีปริมาณน�้าต้นทุนในอ่างเก็บน�้าค่อนข้างน้อย จึงมีความจ�าเป็นต้องงดการ 
จัดสรรน�้าในการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/2560 ในบางพื้นที่ ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิต 
พืชต่างๆ รวมทั้ง แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งได้ก�าหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 2 จ�านวน 6.74 ล้านไร่ และส่งเสริม
ไปปลูกพืชอื่นแทนข้าว จ�านวน 2.52 ล้านไร่ รัฐบาลจึงมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้

   (2.1) โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 (กรมส่งเสริมการเกษตร) มติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้ด�าเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง 
ปี 2560 และอนุมัติวงเงินจ�านวน 636.25 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรด�าเนินการสนับสนุนชาวนาลดรอบการท�านาฤดูนาปรัง 
ด้วยการพกัการท�านา  สลับปรับเปล่ียนไปปลูกพืชทางเลอืกอืน่ เป็นการเปิดโอกาสให้กับชาวนาได้เรยีนรูก้ารเพาะปลกูพชือ่ืนในพืน้ทีน่า และ
ให้ชาวนามีรายได้ระหว่างการลดรอบการท�านา ด�าเนินการในพื้นที่จังหวัดลุ่มน�้าเจ้าพระยา  22 จังหวัด พื้นที่ 300,000 ไร่ ชาวนา 60,000 
ครวัเรอืน โดยภาครัฐสนบัสนนุค่าใช้จ่ายส�าหรับการปรับเปลีย่นการปลกูข้าวไปปลกูพชืทีห่ลากหลายให้ชาวนา ครวัเรอืนละไม่เกนิ 5 ไร่ ไร่ละ 
2,000 บาท และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด�าเนินงาน พื้นที่นาลดลง 300,000 ไร่ ผลผลิตข้าวเปลือกลดลงได้จ�านวน 201,000 ตัน ข้าวเปลือก 
คิดเป็นข้าวสารลดลงได้ จ�านวน 132,660 ตัน ชาวนามีรายได้จากพืชทดแทนระหว่างลดรอบการท�านา และมีโอกาสเรียนรู้การเพาะปลูก 
พืชอื่นในพื้นที่นา เพื่อเป็นกิจกรรมทางเลือกให้ชาวนาตัดสินใจลดรอบท�านาในระยะยาว

   (2.2)  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ (ทดแทนการปลกูข้าวรอบ 2 ปีการผลติ 2559/2560) 
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยความร่วมมือของภาคเอกชน ภาครัฐ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดท�าโครงการ 
เพิม่ประสทิธภิาพการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ทดแทนการปลกูข้าวรอบ 2 ปีการผลติ 2559/2560) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่และ
ผลผลิตข้าว เพิ่มพื้นที่และผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งให้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวได้เรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งในพื้นที่นาหลัง
การเก็บเกี่ยวข้าวนาปี อันจะน�าไปสู่การปรับระบบการปลูกข้าวที่ถูกต้อง มั่นคง ยั่งยืน และเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป้าหมายปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวนาปรังเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ�านวน 2,000,000 ไร่ ในเขตชลประทาน หรือแหล่งน�้าอื่นที่
มีน�้าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก รวม 31 จังหวัด

   (2.3) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (กรมพัฒนาท่ีดิน) กรมพัฒนาที่ดิน จัดท�าโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อลดพื้นที่การ 
ปลกูข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2560 และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ส�าหรับปรับปรุงบ�ารุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด พื้นที่ด�าเนินการ 200,000 ไร่ พื้นที่ 
19 จังหวัดในเขตลุ่มน�้าเจ้าพระยา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ รายละไม่เกิน 20 ไร่ โดยปลูกเพื่อผลิต 
เมลด็พนัธุพื์ชปุย๋สด 5 ไร่ และไถกลบ 15 ไร่ โดยส่วนที ่ 1 พ้ืนทีท่ีท่�าการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุย๋สดเพ่ือขายคนืให้กรมพัฒนาทีด่นิ เป้าหมาย 
50,000 ไร่ ส่วนที่ 2 พื้นที่ที่ปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบพืชปุ๋ยสด เป้าหมาย 150,000 ไร่
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2. ผลการบริหารจัดการน�้าและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/2560

 ผลการระบายน�้าในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 จากอ่างเก็บน�้า 
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จ�านวน 18,543 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าแผนที่วางไว้ 882 ล้านลูกบาศก์เมตร และผลการเพาะปลูกพืช 
ฤดูแล้ง ปี 2559/2560 ในเขตชลประทาน (เฉพาะข้าวนาปรังและพืชไร่ - พืชผัก) จ�านวน 8,190,000 ไร่ แยกเป็นข้าวนาปรัง 5,760,000 ไร่ 
และพืชไร่ - พืชผัก 2,430,000 ไร่

หลักเกณฑ์การจัดสรรน�้าเพื่อกิจกรรมต่างๆ

 การบริหารจัดการน�้าจะวางแผนการใช้น�้าแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน�้าให้สอดคล้องกับปริมาณน�้าต้นทุนในอ่างเก็บน�้า เพื่อสนับสนุน 
การใช้น�้าทุกกิจกรรมในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมโดยอาศัยน�้าฝนเป็นหลัก และสนับสนุนน�้าชลประทานเสริมในช่วงต้นฤดูฝน 
และ/หรือช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งมีการจัดล�าดับความส�าคัญในการจัดสรรน�้า ดังนี้
 1)  เพื่อการอุปโภค - บริโภค และการประปา
 2)  เพื่อการรักษาระบบนิเวศ เช่น การผลักดันน�้าเค็ม การผลักดันน�้าเสีย เป็นต้น
 3)  เพื่อการเกษตรกรรม
 4)  เพื่อการอุตสาหกรรม
 อีกท้ังยังมีแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า (ฤดูฝน) ปี 2560 เนื่องจากในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะเกิดอุทกภัยขึ้น 
บ่อยครั้ง กรมชลประทานจึงได้ก�าหนดแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า (ฤดูฝน) ปี 2560 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ 
ปฏบัิตงิานและประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการบรหิารจดัการอ่างเกบ็น�า้ การแจ้งข้อมลูสถานการณ์น�า้ และการให้ความช่วยเหลอื 
พร้อมทั้งประสานส�านักฝนหลวงและการบินเกษตรจัดท�าแผนการเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่

3. แผนการจัดสรรน�้าและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน

 การส่งน�้าจะเป็นในลักษณะการส่งน�้าชลประทานเพิ่มเติมให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน ที่มีปริมาณน�้าฝนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น�า้ของพชืในช่วงต้นฤดฝูน และ/หรอืช่วงทีเ่กดิฝนทิง้ช่วง ซ่ึงเป็นไปตามสภาวะปกติของการเพาะปลกูพชืฤดูฝนในเขตชลประทาน 
โดยมพีืน้ทีเ่ป้าหมายการเพาะปลูกพืชฤดฝูนปี 2560 รวมทัง้ประเทศประมาณ 20,863,000 ไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี 15,950,000 ไร่ พชืไร่ 
276,000 ไร่ พืชผัก 185,000 ไร่ อ้อย 918,000 ไร่ ไม้ผล 1,092,000 ไร่ ไม้ยืนต้น 1,206,000 ไร่ บ่อปลา 482,000 ไร่ บ่อกุ้ง 301,000 ไร่ 
และพืชอื่นๆ 452,000 ไร่ รวมความต้องการใช้น�้าภาคการเกษตร 21,594 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีความต้องการใช้น�้านอก 
ภาคเกษตรอกี 5,735 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย การอุปโภค - บรโิภค 1,519 ล้านลกูบาศก์เมตร อตุสาหกรรม 308 ล้านลกูบาศก์เมตร 
รักษาระบบนิเวศ 2,349 ล้านลูกบาศก์เมตร และอื่นๆ 1,558 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมแผนการใช้น�้าในช่วงฤดูฝนทั้งสิ้น 27,330 ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร ส�าหรับสภาพน�้าในลุ่มน�้าต่างๆ มีดังนี้คือ
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 ลุ่มน�้าปิงตอนบน  และลุ่มน�้าสาละวิน
 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 อ่างเก็บน�้าแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน�้าแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน�้าใช้การได้ รวมกันประมาณ 

98 ล้านลูกบาศก์เมตร ส�าหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน�้าปิงตอนบนมีพ้ืนท่ีรวมกันประมาณ 515,000 ไร่ 
ประกอบด้วย ข้าวนาปี ประมาณ 305,000 ไร่ พชืไร่ - พืชผกั ประมาณ 32,564 ไร่  ไม้ผล - ไม้ยนืต้น ประมาณ 173,000 ไร่ บ่อปลา - บ่อกุง้ 
ประมาณ 4,888 ไร่  และอื่นๆ ประมาณ 107 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้าเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้าต่างๆ เป็นปริมาณน�้า
ประมาณ 505 ล้านลูกบาศก์เมตร

 ลุ่มน�้าวัง
 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 อ่างเก็บน�้ากิ่วลม และอ่างเก็บน�้า 

กิว่คอหมา มปีรมิาณน�า้ใช้การได้รวมกนัประมาณ 145 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ส�าหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพ้ืนที่ลุ ่มน�้าวัง 
มีพื้นที่รวมกันประมาณ 632,000 ไร่  ประกอบด้วย ข้าวนาปี ประมาณ 
618,000 ไร่  พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 4,460 ไร่  ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 
ประมาณ 6,411 ไร่ บ่อปลา - บ่อกุง้ ประมาณ 3,508 ไร่ โดยมคีวามต้องการ 
ใช้น�้าเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้าต่างๆ เป็นปริมาณน�้า
ประมาณ 941 ล้านลูกบาศก์เมตร

 ลุ่มน�้าเจ้าพระยา
 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 อ่างเก็บน�้าภูมิพล และอ่างเก็บน�้าสิริกิติ์ มีปริมาณน�้าใช้การได้รวมกันประมาณ 3,901 

ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้าป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 241 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้าแควน้อยบ�ารุงแดน มีปริมาณ
น�้าใช้การได้ประมาณ 257 ล้านลูกบาศก์เมตร

 ส�าหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพ้ืนที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายอ่างเก็บน�้าภูมิพลและอ่างเก็บน�้าสิริกิติ์ 
ประมาณ 8,849,000 ไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี ประมาณ 7,600,000 ไร่ พชืไร่ - พชืผกั ประมาณ 76,000 ไร่  อ้อย ประมาณ 389,000 ไร่ 
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 295,000 ไร่ บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 389,000 ไร่  และอื่นๆ ประมาณ 101,000 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้า
เพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้าต่างๆ เป็นปริมาณน�้าประมาณ 10,878 ล้านลูกบาศก์เมตร

 ลุ่มน�้าแม่กลอง
 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 อ่างเก็บน�้าศรีนครินทร์ และอ่างเก็บน�้าวชิราลงกรณ์ มีปริมาณน�้าใช้การได้รวมกันประมาณ 3,693 

ล้านลกูบาศก์เมตร ส�าหรบัเป้าหมายการปลกูพืชฤดฝูนในเขตชลประทาน  พืน้ทีลุ่ม่น�า้แม่กลองมีพืน้ทีร่วมกนัประมาณ 2,267,000 ไร่ ประกอบด้วย 
ข้าวนาปี ประมาณ 928,000 ไร่  พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 194,000 ไร่ อ้อย ประมาณ 386,000 ไร่  ไม้ผล - ไม้ยนืต้น ประมาณ 501,000 ไร่ 
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 198,000 ไร่ และอื่นๆ ประมาณ 60,000 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้าเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้า
ต่างๆ เป็นปริมาณน�้าประมาณ 3,775 ล้านลูกบาศก์เมตร

 
 ลุ่มน�้าชี
 ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2560 อ่างเกบ็น�า้จฬุาภรณ์ มปีริมาณน�า้ใช้การได้ประมาณ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�า้ล�าปาว มปีรมิาณ

น�้าใช้การได้ประมาณ 405 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้าอุบลรัตน์ มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 508 ล้านลูกบาศก์เมตร
 ส�าหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน�้าชีมีพื้นที่รวมกันประมาณ 1,154,000 ไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี 

ประมาณ 1,083,000 ไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 16,003 ไร่  อ้อย ประมาณ 38,655 ไร่  ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 1,466 ไร่ และ 
บ่อปลา - บ่อกุง้ ประมาณ 14,038 ไร่ และอืน่ๆ ประมาณ 1,000 ไร่ โดยมคีวามต้องการใช้น�า้เพือ่การเพาะปลกูและกจิกรรมการใช้น�า้ต่างๆ 
เป็นปริมาณน�้าประมาณ 1,740 ล้านลูกบาศก์เมตร
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 ลุ่มน�้ามูล
 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 อ่างเก็บน�้าล�าตะคอง มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้าล�าพระเพลิง 

มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้ามูลบนและอ่างเก็บน�้าล�าแซะ มีปริมาณน�้าใช้การได้รวมกันประมาณ 122 
ล้านลูกบาศก์เมตร

 ส�าหรับเป้าหมายการปลกูพชืฤดฝูนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน�้ามลูมพีื้นที่รวมกนัประมาณ 1,179,000 ไร ่ประกอบดว้ย ข้าวนาปี 
ประมาณ 1,162,000 ไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 12,769 ไร่ อ้อย ประมาณ 11,925 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยนืต้น ประมาณ 9,500 ไร่ และบ่อปลา - 
บ่อกุ้ง ประมาณ 1,875 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้าเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้าต่างๆ เป็นปริมาณน�้าประมาณ 1,135 
ล้านลูกบาศก์เมตร

 ลุ่มน�้าโขง
 ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2560 อ่างเกบ็น�า้ห้วยหลวง มปีรมิาณ

น�้าใช้การได้ประมาณ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้าน�้าอูน มี
ปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 143 ล้านลูกบาศก์เมตร

 ส�าหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดฝูนในเขตชลประทาน พืน้ที่
ลุ ่มน�้าโขงมีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 1,082,000 ไร่ ประกอบด้วย 
ข้าวนาปี ประมาณ 1,087,000 ไร่ พชืไร่ - พชืผกั ประมาณ 10,406 ไร่ 
อ้อย ประมาณ 4,247 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 15,790 ไร ่
บ่อปลา - บ่อกุง้ ประมาณ 9,541 ไร่ และอื่นๆ ประมาณ 2,549 ไร่ 
โดยมีความต้องการใช้น�้าเพ่ือการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้า
ต่างๆ เป็นปริมาณน�้าประมาณ 1,140 ล้านลูกบาศก์เมตร

 ลุ่มน�้าในภาคตะวันออก
 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 อ่างเก็บน�้าขุนด่านปราการชล มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 61  ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้าคลอง

สียัด มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 56 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้าบางพระ มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 56 ล้านลูกบาศก์เมตร 
อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 84 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน�้าประแสร์ มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 
8 ล้านลูกบาศก์เมตร

 ส�าหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน�้าตะวันออกมีพื้นที่รวมกันประมาณ 1,512,000 ไร่ ประกอบด้วย 
ข้าวนาปี ประมาณ 870,000 ไร่  พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 41,955 ไร่  อ้อย ประมาณ 1,140 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยนืต้น ประมาณ 446,000 ไร่ 
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 130,000 ไร่  และอื่นๆ ประมาณ 22,919 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้าเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้า
ต่างๆ เป็นปริมาณน�้าประมาณ 2,154 ล้านลูกบาศก์เมตร

 ลุ่มน�้าในภาคใต้
 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 อ่างเก็บน�้าแก่งกระจาน มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 232 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน�้าปราณบุรี 

มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 153 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน�้าบางลาง มีปริมาณน�้าใช้การได้ประมาณ 906 ล้านลูกบาศก์เมตร
 ส�าหรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน�้าภาคใต้มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 2,344,000 ไร่ ประกอบด้วย 

ข้าวนาปี ประมาณ 1,163,000 ไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 39,450 ไร่  อ้อย ประมาณ 8,144 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยนืต้น ประมาณ 839,000 ไร่ 
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 32,000 ไร่  และอื่นๆ ประมาณ 263,000 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น�้าเพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�้า 
ต่างๆ เป็นปริมาณน�้าประมาณ 3,684 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 รายละเอียดแผนการจัดสรรน�้าและเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน ประกอบด้วย
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	 	 3.1	การวางแผนการเพาะปลูกฤดูการผลิต	ปี	2560/2561	

   พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน
	 	 	 1.)	 ลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำ	ปริมำณน�้ำต้นทุนในเขื่อนหลัก	4	แห่ง	ประกอบด้วย	 เขื่อนภูมิพล	 เขื่อนสิริกิติ์	 เขื่อนแควน้อย 

บ�ำรงุแดน	และเขือ่นป่ำสักชลสิทธิ	์ณ	วนัที	่1	พฤษภำคม	2560	มปีรมิำณน�ำ้ใช้กำรได้	4,400	ล้ำนลกูบำศก์เมตร	โดยแยกพืน้ทีเ่ป็น	2	ส่วน	คอื
	 	 	 	 1.1)	ตอนบนของลุ่มเจ้ำพระยำใหญ่	(ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป)
      	 พ้ืนทีลุ่่มต�ำ่	ทุง่บำงระก�ำ	พืน้ที	่265,000	ไร่	เริม่ส่งน�ำ้เพือ่กำรเพำะปลกูข้ำวรอบที	่1	ตัง้แต่	1	เมษำยน	2560	
      	 พ้ืนที่ดอน	 1,920,000	 ไร่	 เร่ิมเพำะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยำประกำศเข้ำสู่ฤดูฝน	 โดยใช้น�้ำฝนเป็นหลัก	

และเสริมด้วยน�้ำท่ำและน�้ำชลประทำน
	 	 	 	 1.2)		ตอนล่ำงของลุ่มเจ้ำพระยำใหญ่	(ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมำ)
      	 พื้นที่ลุ่มต�่ำ	พื้นที่	1,150,000	ไร่	เริ่มส่งน�้ำเพื่อกำรเพำะปลูกข้ำวรอบที่	1	ตั้งแต่	1	พฤษภำคม	2560	
      	 พ้ืนที่ดอน	 4,270,000	 ไร่	 เร่ิมเพำะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยำประกำศเข้ำสู่ฤดูฝน	 โดยใช้น�้ำฝนเป็นหลัก	

และเสริมด้วยน�้ำท่ำและน�้ำชลประทำน
	 	 	 2.)	 ลุ่มน�้ำแม่กลอง	 ปริมำณน�้ำต้นทุนในเขื่อนหลัก	 2	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 เขื่อนศรีนครินทร์	 และเขื่อนวชิรำลงกรณ 

คำดกำรณ์ว่ำ	ณ	วันที่	1	กรกฎำคม	2560	จะมีปริมำณน�้ำใช้กำรได้	3,204	ล้ำนลูกบำศก์เมตร	โดยแยกพื้นที่เป็น	2	ส่วน		คือ
	 	 	 	 2.1)	พื้นที่ลุ่มต�่ำ	มีพื้นที่ประมำณ	80,000	ไร่	แนะน�ำให้เกษตรกรท�ำกำรเพำะปลูก	เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยำประกำศ

เข้ำสู่ฤดูฝน	ใน	2	จังหวัด	ประกอบด้วย	นครปฐม	และสุพรรณบุรี
	 	 	 	 2.2)	พื้นที่ดอน	ประมำณ	850,000	ไร่	ปกติฤดูเพำะปลูกเริ่มเดือนกรกฎำคม	คำดว่ำปริมำณน�้ำมีเพียงพอ	แนะน�ำ

ให้เพำะปลูกได้ตั้งแต่กลำงเดือนกรกฎำคม	ใน	7	จังหวัด	ประกอบด้วย	กำญจนบุรี	สุพรรณบุรี	นครปฐม	รำชบุรี	กรุงเทพมหำนคร	สมุทรสำคร	
และสมุทรสงครำม

	 	 	 3.)		ในพืน้ทีโ่ครงกำรชลประทำนอ่ืนๆ	กำรเพำะปลกูพชืฤดฝูน	จะด�ำเนนิกำรตำมมตคิณะกรรมกำรจดักำรชลประทำน	
(JMC)	ของแต่ละพื้นที่	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมกำรประชุม	จะแล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน	2560	แยกเป็น

	 	 	 	 3.1)	ภำคเหนือ	แนะน�ำให้เพำะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทำน	ประมำณ	2,000,000	ไร่	ใน	13	จังหวัด	ประกอบด้วย	
เชยีงใหม่	เชยีงรำย	แม่ฮ่องสอน	พะเยำ	ล�ำพนู	ล�ำปำง	น่ำน	แพร่	อุตรดติถ์	สุโขทยั	พิษณุโลก	พิจติร	และอุทยัธำน	ีได้ตัง้แต่กลำงเดอืนกรกฎำคม

	 	 	 	 3.2)		ภำคกลำง	แนะน�ำให้เพำะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทำน	ประมำณ	450,000	 ไร่	 ใน	3	จังหวัด	ประกอบด้วย	
สุพรรณบุรี	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์	เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยำประกำศเข้ำสู่ฤดูฝน

	 	 	 	 3.3)		ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประมำณ	3,270,000	ไร่	ใน	20	จังหวัด	แยกเป็น
	 	 	 	 	 	 3.3.1)	ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน	แนะน�ำให้เพำะปลกูในเขตพืน้ทีช่ลประทำน	ประมำณ	1,610,000	ไร่ 

ใน	11	จังหวัด	ประกอบด้วย	เลย	หนองบัวล�ำภู	หนองคำย	อุดรธำนี	บึงกำฬ	สกลนคร	กำฬสินธุ์	มหำสำรคำม	ร้อยเอ็ด	ขอนแก่น	และชัยภูมิ	
ได้ตั้งแต่ปลำยเดือนมิถุนำยน

	 	 	 	 	 	 3.3.2)	ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่ำง	แนะน�ำให้เพำะปลกูในเขตพืน้ทีช่ลประทำน	ประมำณ	1,660,000	ไร่ 
ใน	9	จังหวัด	ประกอบด้วย	นครพนม	มุกดำหำร	นครรำชสีมำ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	ยโสธร	อ�ำนำจเจริญ	และอุบลรำชธำนี	ได้ตั้งแต่
กลำงเดือนกรกฎำคม

	 	 	 	 3.4)	ภำคตะวันออก	แนะน�ำให้เพำะปลกูในเขตพืน้ทีช่ลประทำน	ประมำณ	870,000	ไร่	ใน	8	จงัหวดั	ประกอบด้วย 
นครนำยก	ปรำจีนบุรี	สระแก้ว	ฉะเชิงเทรำ	ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	และตรำด	ได้ตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม

	 	 	 	 3.5)		ภำคใต้	พื้นที่รวม	830,000	ไร่	แยกเป็น
	 	 	 	 	 	 3.5.1)	ภำคใต้ฝั่งตะวันตก	แนะน�ำให้เพำะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทำน	ประมำณ	32,000	ไร่	 ใน	5	จังหวัด	

ประกอบด้วย	สุรำษฎร์ธำนี	พังงำ	กระบี่	ตรัง	และสตูล	ได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหำคม
	 	 	 	 	 	 3.5.2)		ภำคใต้ฝั่งตะวันออก	แนะน�ำให้เพำะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทำน	ประมำณ	798,000	ไร่	ใน	6	จังหวัด	

ประกอบด้วย	นครศรีธรรมรำช	พัทลุง	สงขลำ	ปัตตำนี	ยะลำ	และนรำธิวำส	ได้ตั้งแต่เดือนตุลำคม
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   พื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน 
	 	 	 แนะน�ำให้เกษตรกรท�ำกำรเพำะปลูกตำมฤดูกำลปกติ	 เมื่อเข้ำช่วงฤดูฝนตกชุก	 ทั้งนี้ในพื้นที่ภำคใต้	 (ฝั่งตะวันออก) 

ฤดูฝนจะแตกต่ำงจำกภำคอื่น	แนะน�ำให้เกษตรกรท�ำกำรเพำะปลูกตำมฤดูกำลปกติ	ประมำณเดือนตุลำคม	2560

	 	 3.2	แผนการเตรียมการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดการขาดแคลนน�้า

    1) เคร่ืองสบูน�า้เคลือ่นท่ี	กรมชลประทำนได้จดัเตรยีมเครือ่งสบูน�ำ้เคลือ่นทีก่ระจำยอยูต่ำมส�ำนกังำนชลประทำนและ 
โครงกำรชลประทำนทั่วประเทศ	พร้อมใช้งำนประมำณ	1,900	เครื่อง	เพื่อให้ควำมช่วยเหลือเมื่อพื้นที่กำรเกษตรขำดแคลนน�้ำหรือฝนทิ้งช่วง
โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และระเบียบกรมชลประทำนว่ำด้วยกำรใช้เครื่องสูบน�้ำเคลื่อนที่	ปี	พ.ศ.	2544

    2) รถยนต์บรรทุกน�้า	 กรมชลประทำนมีรถยนต์บรรทุกน�้ำที่ใช้ปฏิบัติงำนกระจำยอยู่ในทุกภูมิภำคทั่วประเทศ
ประมำณ	295	คัน	แบ่งเป็น	ภำคเหนือ	55	คัน	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	90	คัน	ภำคกลำง	ภำคตะวันออก	และภำคตะวันตก	114	คัน 
ภำคใต้	36	คัน	ปัจจุบันได้ส่งรถบรรทุกน�้ำเพื่อช่วยเหลือตำมพื้นที่	จ�ำนวน	125	คัน	พร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนในกรณีที่มีกำรร้องขอ	เมื่อมี
วิกฤตกำรขำดแคลนน�้ำขึ้น

4. มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน�้าในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2560

 กรมชลประทำนพิจำรณำด�ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในช่วงฤดูฝน	ปี	พ.ศ.	2560	ดังนี้	
	 	 1.		 จัดสรรน�้ำเพื่อกำรอุปโภค	-	บริโภค	และรักษำระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี
	 	 2.		 กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น�้ำฝนเป็นหลัก	ใช้น�้ำชลประทำนเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่ำนั้น
	 	 3.		 บริหำรจัดกำรน�้ำท่ำให้มีประสิทธิภำพสูงสุดด้วยระบบและอำคำรชลประทำน
	 	 4.	 ควบคุมกำรระบำยน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำตำมควำมจ�ำเป็น	เพื่อเก็บกักน�้ำส�ำรองไว้ใช้ในกรณีที่เกิดภำวะฝนทิ้งช่วง
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3        การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า

1. การบริหารจัดการน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

	 1.1	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 มีพื้นที่	 7,100	 ตำรำง
กโิลเมตร	สภำพพืน้ทีมี่ลักษณะเป็นพ้ืนทีแ่คบเรียวยำวจำกเหนอืไปใต้
และมีควำมลำดชันพ้ืนที่จำกทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกค่อนข้ำง
มำก	 ท�ำให้ปริมำณน�้ำหลำกไหลลงสู่ทะเลทิศตะวันออกค่อนข้ำงเร็ว	
จึงมีปัญหำน�้ำท่วมขังบ้ำงในบำงพื้นที่ลุ่ม

	 	 สำเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหำน�้ำท่วมในลุ ่มน�้ำพื้นที่	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	มี	2	ลักษณะคือ

  ลักษณะที่ 1	 เกดิจำกสภำพฝนตกหนัก	เป็นสำเหตุ
ให้เกิดภำวะน�้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มีประสิทธิภำพกำรระบำยน�้ำไม่เพียงพอ	โดยเฉพำะในพื้นที่ที่มีควำมลำดชันน้อยหรือพื้นที่ลุ่ม

  ลักษณะที่ 2		เกิดจำกสภำพน�้ำไหลจำกพื้นที่ภูเขำสูง	 ด้ำนทิศตะวันตกของพื้นที่ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขำ	มีควำมลำดชันสูง	 และยังไม่มีอ่ำงเก็บน�้ำ	 เมื่อเกิดฝนตกหนักจะท�ำให้น�้ำจ�ำนวนมำกไหลบ่ำเข้ำท่วมพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม	 ซึ่งเป็นชุมชน
เมืองต่ำงๆ	เช่น	อ�ำเภอบำงสะพำน	อ�ำเภอทับสะแก	อ�ำเภอบำงสะพำนน้อย	และอ�ำเภอหัวหิน

	 	 กำรตดิตำมเฝ้ำระวังปัญหำอทุกภัยในพืน้ทีเ่สีย่งภยั	ด�ำเนนิกำรโดยตดิตำมและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และสภำวะแนวโน้มของ
ปริมำณฝนที่วัดได้จำกสถำนีวัดน�้ำฝนเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 กรณีที่มีปริมำณฝนมีปริมำณมำกกว่ำ	 100	 มิลลิเมตรต่อวัน	 และมี 
แนวโน้มของฝนตกติดต่อกันอย่ำงเนื่องภำยใน	2	-	3	วัน	อำจมีผลกระทบให้เกิดน�้ำป่ำไหลหลำกเข้ำสู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำงๆ	ได้	ทั้งนี้สภำวะ 
น�้ำท่วมอำจเกิดจำกสำเหตุอื่นๆ	เช่น	สภำพของคลองธรรมชำติที่มีอยู่มีสภำพตื้นเขิน	ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรระบำยน�้ำ	ในขณะที่ปริมำณ
น�้ำหลำกมีเพิ่มมำกขึ้น	 	 แต่จะมีผลกระทบในช่วงเวลำที่ฝนตกหนักอย่ำงต่อเนื่อง	 แต่หำกฝนหยุดตกปริมำณน�้ำท่วมขังก็จะลดลงภำยใน	 
3	-	5	วัน	เนื่องจำกสภำพภูมิประเทศของพื้นท่ีลำดชันจำกทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก		เป็นภูมิประเทศที่เอ้ืออ�ำนวยต่อกำรระบำยน�้ำ 
ส่วนเกินออกไปสู่ทะเล

	 	 กรณีฝนตกวันที่	10	มกรำคม	2560	วัดปริมำณฝนได้ที่อ�ำเภอบำงสะพำน	136	มิลลิเมตร	มีน�้ำท่วมในพื้นที่	บ้ำนวังยำว	และ
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง	อ�ำเภอบำงสะพำน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
	 1.2		จังหวัดชุมพร

  กำรเตือนภัยน�้ำท่วมเมืองชุมพร	จำกข้อมูลน�้ำฝนและข้อมูลน�้ำท่ำ	ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลระดับน�้ำและข้อมูลปริมำณน�้ำ	
สำมำรถเตือนภัยในระดับคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ	ประมำณ	34	-	36	ชั่วโมง	และในระดับยืนยันควำมแน่นอน	ได้ล่วงหน้ำประมำณ	10	-	12	 
ชัว่โมง	เนือ่งจำกคลองท่ำตะเภำทีไ่หลผ่ำนเมืองชุมพรมีต้นน�ำ้อยูท่ี	่อ�ำเภอบำงสะพำนน้อย	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	และ	อ�ำเภอท่ำแซะ	จงัหวดั 
ชุมพร	และมีคลองสำขำหลักอยู่	2	สำย	คือ	คลองท่ำแซะ	และ	คลองรับร่อ	ไหลรวมกันสู่	คลองท่ำตะเภำ	ข้อมูลที่น�ำมำในกำรวิเครำะห์ 
กำรเตือนภัย	 คือ	 ระดับกำรคำดกำรณ์	 พิจำรณำจำกข้อมูลน�้ำฝนรำยวันจำกสถิติที่ผ่ำนมำในอดีตเมื่อใดปริมำณน�้ำฝนของพื้นที่ต้นน�้ำเฉลี่ย 
สูงเกิน	 125	 มิลลิเมตร	 ขึ้นไป	 ภำยใน	 1	 วัน	 จะเกิดน�้ำท่วมในเขตตัวเมืองชุมพร	 เพรำะฝนที่ตกหนักระดับนี้ขึ้นไป	 จะท�ำให้เกิดน�้ำหลำก	
ปรมิำณมำก	รวมตวัลงสู่คลองท่ำตะเภำซึง่น�ำ้จ�ำนวนนี	้เมือ่ไหลมำถงึตวัเมอืงชมุพร	ณ	สถำน	ีX.180	กจ็ะมรีะดบัน�ำ้สงูวดัได้ตัง้แต่	3.80	เมตร 
ขึ้นไป	 อันเป็นระดับที่เร่ิมท่วมพ้ืนที่ลุ่มต�่ำของตัวเทศบำลเมืองชุมพร	 เช่น	 ถนนหน้ำโรงเรียนศรียำภัย	 ถนนประชำอุทิศ	 เป็นต้น	 ดังน้ัน 
เมื่อทรำบรำยงำนน�้ำฝนของทุกวันในตอนเช้ำ	 หำกปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ย	 สูงเกิน	 125	 มิลลิเมตร	 คำดกำรณ์ได้ว่ำจะมีโอกำสเกิดน�้ำท่วม 
ที่ตัวเมืองชุมพร	ได้ในเวลำ	34	-	36	ชั่วโมง	ต่อมำ

	 	 กรณีฝนตกหนักช่วงวันที่	5	 -	7	มกรำคม	2560	มีปริมำณฝนสะสม	3	วัน	ที่อ�ำเภอเมือง	239	มิลลิเมตร	อ�ำเภอสวี	263	
มิลลิเมตร	 อ�ำเภอตะโก	 257	 มิลลิเมตร	 และอ�ำเภอท่ำแซะ	 168	 มิลลิเมตร	 ส่งผลท�ำให้ท่วมในพื้นที่ลุ่มต�่ำและเอ่อล้นริมตลิ่ง	 มีน�้ำท่วม 
ในพื้นที่อ�ำเภอละแม	อ�ำเภอหลังสวน	อ�ำเภอพะโต๊ะ	อ�ำเภอทุ่งตะโก	อ�ำเภอสวี	และอ�ำเภอเมือง
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	 1.3		จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 	 สภำพพื้นที่เขตเทศบำลสุรำษฎร์ธำนี	เป็นที่รำบก้น
กระทะเป็นทำงน�้ำไหลผ่ำน	(Flood	way)	ของล�ำน�้ำเกือบทั้งจังหวัด		
และในกำรพฒันำเมืองมกีำรก่อสร้ำงถนนขวำงทำงน�ำ้	พืน้ทีใ่นชนบท
มีกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ	 ท�ำให้ขำดระบบกำรชะลอกำรไหลของน�้ำ 
จึงเกิดน�้ำท่วมบ่อยครั้ง	

  การเตือนภัยน�้าท่วมอ�าเภอพระแสง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

	 	 แม่น�ำ้ตำปีตอนบน	ทีไ่หลผ่ำนเมืองพระแสง	เกดิจำก
เทอืกเขำนครศรธีรรมรำช	ในเขตอ�ำเภอพปินู	จงัหวดันครศรธีรรมรำช	
มลี�ำน�ำ้สำขำทีส่�ำคญัก่อนจะไหลผ่ำนเมืองพระแสง	คอื	คลองระแนะ	
คลองดนิแดง	คลองกระทนู	คลองจันด	ีคลองสังข์	คลองสินปนุ	และ	
คลองอิปัน	

  การเตือนภัยน�้าท่วมอ�าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	 	 กำรเตอืนภัยน�ำ้ท่วม	ใช้ข้อมูลอทุกวทิยำจำกสถำนวีดัระดบัน�ำ้	X.195	ซึง่อยูห่่ำงจำกเมอืงพระแสงไปทำงเหนอืน�ำ้	ประมำณ	

86	กิโลเมตร	กับสถำนีวัดระดับน�้ำ	X.37A	ที่บริเวณเทศบำลต�ำบลพระแสง	อ�ำเภอพระแสง	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
	 	 เมื่อระดับน�้ำที่สถำนี		X.195		สูงถึงระดับ	39.00	เมตร	จะสำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำในอีก	70	-	80	ชั่วโมงถัดมำ	ระดับน�้ำจำก

สถำนี	X.195	จะไหลมำถึงตัวเมืองพระแสงที่สถำนี	X.37A	และสูงถึงระดับ	11.70	เมตร	เช่นกัน	ซึ่งเป็นระดับเต็มตลิ่งพื้นที่ชุมชนและไหล 
เข้ำท่วมพื้นที่ชุมชนของเมืองพระแสง

	 	 ปริมำณน�้ำจำกแม่น�้ำตำปีและล�ำน�้ำสำขำ	ที่จะไหลผ่ำนเมืองพระแสง	ถ้ำมีปริมำณน�้ำเกิน	466	ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที	จะมี
ผลท�ำให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น�้ำตำปี	บริเวณเมืองพระแสง	ซึ่งเป็นที่ลุ่มเกิดน�้ำท่วม	และถ้ำปริมำณน�้ำเกิน	718	ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที	จะมีผลท�ำให้
น�้ำเริ่มล้นเข้ำพื้นที่ชุมชนของเมืองพระแสง

  การเตือนภัยน�้าท่วมอ�าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	 	 แม่น�้ำตำปีตอนบน	ที่ไหลผ่ำนเมืองเคียนซำ	เกิดจำกเทือกเขำนครศรีธรรมรำช	ในเขตอ�ำเภอพิปูน	จังหวัดนครศรีธรรมรำช	

มีล�ำน�้ำสำขำที่ส�ำคัญ	ก่อนจะไหลผ่ำนเมืองเคียนซำ	คือ	คลองระแนะ	คลองดินแดง	คลองกระทูน	คลองจันดี	คลองสินปุน	คลองอิปัน	คลอง
บำงดี	คลองโร	คลองฉวำง

	 	 เมื่อระดับน�้ำที่สถำนี		X.37A		สูงถึงระดับ	12.20	เมตร	จะสำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำในอีก	10	-	11	ชั่วโมงถัดมำ	ระดับน�้ำจำก
สถำนี	X.37A	จะไหลมำถึงตัวเมืองเคียนซำที่สถำนี	X.217	และสูงถึงระดับ	6.00	เมตร	เช่นกัน	ซึ่งเป็นระดับเต็มตลิ่งและไหลเข้ำท่วมพื้นที่
ชุมชนของเมืองเคียนซำ

	 	 ปริมำณน�้ำจำกแม่น�้ำตำปีและล�ำน�้ำสำขำ	ที่จะไหลผ่ำนเมืองเคียนซำ	ถ้ำมีปริมำณเกิน	644	ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที	จะมีผล
ท�ำให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น�้ำตำปีบริเวณเมืองเคียนซำ	ซึ่งเป็นที่ลุ่มต�่ำเกิดน�้ำท่วม	และถ้ำปริมำณน�้ำเกิน	918	ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที	จะมีผลท�ำให้
น�้ำเริ่มล้นเข้ำพื้นที่ชุมชนของเมืองเคียนซำ

  การเตือนภัยน�้าท่วมอ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	 	 แม่น�ำ้ตำปีตอนล่ำงทีไ่หลผ่ำนเมอืงพนุพนิ	จงัหวัดสรุำษฎร์ธำน	ีเกดิจำกเทอืกเขำนครศรธีรรมรำช	ในเขตอ�ำเภอพปินู	จงัหวดั

นครศรีธรรมรำช	มีล�ำน�้ำสำขำที่ส�ำคัญ	ก่อนจะไหลผ่ำนเมืองเคียนซำ	คือ	คลองระแนะ	คลองดินแดง	คลองกระทูน	คลองจันดี	 คลองสังข์	
คลองสินปุน	คลองอิปัน

	 	 กำรเตอืนภยัน�้ำท่วมเมอืงพนุพนิ	ใช้ข้อมลูอทุกวทิยำจำกสถำนวีดัระดบัน�้ำ	X.217	ซึง่อยูห่่ำงจำกเมืองพนุพนิไปทำงเหนือน�ำ้	
ประมำณ	50	กิโลเมตรกับสถำนีวัดระดับน�้ำ	X.5C	ที่บริเวณบ้ำนท่ำข้ำม	อ�ำเภอพุนพิน	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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	 	 เมื่อระดับน�้ำที่สถำนี	X.217	สูงถึงระดับ	4.40	เมตร	จะสำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำในอีก	16	-	18	ชั่วโมงถัดมำ	ระดับน�้ำจำก
สถำนี	X.217	จะไหลมำถึงตัวเมืองพุนพินที่สถำนี	X.5C	บ้ำนท่ำข้ำม	และสูงถึงระดับ	2.50	เมตร	เช่นกัน	ซึ่งเป็นระดับเต็มตลิ่งและไหลเข้ำ
ท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพุนพิน

	 	 กรณีฝนตกหนักช่วงวันที่	5	-	7	มกรำคม	2560	มีปริมำณฝนสะสม	3	วัน	ที่อ�ำเภอไชยำ	126	มิลลิเมตร	อ�ำเภอดอนสัก 
300	มิลลิเมตร	อ�ำเภอท่ำชนะ	185	มิลลิเมตร	และอ�ำเภอกำญจนดิษฐ์	252	มิลลิเมตร	ส่งผลให้เกิดน�้ำไหลหลำก	มีน�้ำท่วมฉับพลันเข้ำท่วม 
พื้นรำบลุ่ม	พื้นลุ่มต�่ำริมล�ำน�้ำสำธำรณะและเอ่อล้นตลิ่งในอ�ำเภอพระแสง	อ�ำเภอเคียนซำ	และอ�ำเภอพุนพิน

	 	 กำรแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมพื้นที่ในเขตเทศบำลสุรำษฎร์ธำนี	ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำน	4	แนวทำง		คือ
	 	 แนวทำงที	่1	ควบคมุปรมิำณน�ำ้ไหลเข้ำเขตเทศบำลสรุำษฎร์ธำน	ีโดยกำรก่อสร้ำงประตรูะบำยน�ำ้บรเิวณถนนสำยรอบเมอืง

ทุกจุด	สร้ำงคลองผันน�้ำ	และปรับปรุงสิ่งกีดขวำงทำงน�้ำ	เช่น	ขยำยหรือปรับเปลี่ยนท่อลอด	ท่อเหลี่ยม	สะพำน
	 	 แนวทำงที่	 2	 ระบำยน�้ำในเขตเทศบำลสุรำษฎร์ธำนี	 โดยกำรขุดลอกและปรับปรุงล�ำน�้ำ	 คันกั้นน�้ำ	 และกำรก่อสร้ำงระบบ 

ผันน�้ำ	สถำนีสูบน�้ำ
	 	 แนวทำงที่	3	เร่งระบำยน�้ำด้ำนท้ำยน�้ำให้เร็วที่สุด	โดยกำรขุดลอกและปรับปรุงสิ่งกีดขวำงทำงน�้ำท้ำยเมือง
	 	 แนวทำงที่	4	กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	และกำรแจ้งเตือนภัยน�้ำท่วม	โดยกำรบริหำรจัดกำรน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำเขื่อนรัชชประภำ	

รวมถึงอ่ำงคลองกะทูน	และอ่ำงคลองดินแดง

	 1.4		จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 	 คลองท่ำด	ีทีไ่หลผ่ำนเมอืงนครศรีธรรมรำช	เกดิจำก
เทือกเขำนครศรีธรรมรำช	(เขำหลวง)	ในเขตอ�ำเภอลำนสกำ	จังหวัด
นครศรธีรรมรำช	ไหลลงมำทำงทศิตะวนัออก	ผ่ำนทีร่ำบสงูเชงิเขำ	ซึง่
มีควำมลำดชันมำกในช่วงตอนบนของล�ำน�้ำ	 และไหลเข้ำสู่ที่รำบใน
ตัวเมืองนครศรีธรรมรำช	 ผ่ำนที่รำบลุ่มชำยฝั่งทะเลและไหลออก 
สู ่อ่ำวไทย	 ที่อ่ำวปำกพนัง	 บ้ำนปำกนคร	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัด
นครศรีธรรมรำช	มีควำมยำวล�ำน�้ำ	63	กิโลเมตรตำมล�ำน�้ำ

	 	 ดังนั้นกำรเตือนภัยน�้ำท่วมจึงใช้ข้อมูลอุทกวิทยำ	
จำกสถำนีวัดระดับน�้ำ	 X.200	 บ้ำนวังไทร	 อ�ำเภอลำนสกำ	 จังหวัด
นครศรีธรรมรำช	กับสถำนี	X.203	บ้ำนนำป่ำ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัด
นครศรีธรรมรำช	 ซึ่งมีระยะทำงห่ำงกันประมำณ	 26	 กิโลเมตรตำม
ล�ำน�้ำ

	 	 กำรเตือนภัยจะดูจำกระดับน�้ำในคลองท่ำดีที่สถำนีวัดน�้ำ	 X.200	 บ้ำนวังไทร	 สูงถึงระดับ	 +33.900	 เมตร	 ระดับน�้ำทะเล 
ปำนกลำง	จำกจุดวัดน�้ำ	X.200	บ้ำนวังไทร	จะใช้เวลำประมำณ	12	-	16	ชั่วโมง	น�้ำจะไหลมำถึงจุดวัดน�้ำ	X.203	บ้ำนนำป่ำ	ที่ระดับวิกฤติ	
+10.800	เมตร	ระดับน�้ำทะเลปำนกลำง	ระยะทำงประมำณ	26	กิโลเมตร	และอีกประมำณ	6	-	8	ชั่วโมง	น�้ำจะไหลบ่ำเข้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต�่ำ 
ในเขตเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช	มำกน้อยขึ้นอยู่กับระดับน�้ำที่ไหลมำจำกต้นน�้ำคลองท่ำดีและปริมำณฝนที่ตกในพื้นที่	

	 	 ดังนั้นเมื่อทรำบระดับน�้ำที่สถำนีวัดน�้ำ	 X.200	 สำมำรถท�ำกำรเตือนภัยล่วงหน้ำให้แก่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมรำชได้ทันที 
โดยสำมำรถเตือนภัยล่วงหน้ำได้ประมำณ	 18	 -	 24	 ชั่วโมง	 ซึ่งรำษฎรสำมำรถท่ีจะเตรียมกำรป้องกันและขนย้ำยทรัพย์สินของมีค่ำไว้ในที่
ปลอดภัยได้ทัน	สำมำรถบรรเทำภัยน�้ำท่วมได้ในระดับหนึ่ง

	 	 กรณีฝนตกหนักช่วงวันที่	 5	 -	 7	 มกรำคม	 2560	 มีปริมำณฝนสะสม	 3	 วัน	 ที่อ�ำเภอนำบอน	 351	 มิลลิเมตร	 อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ	 524	มิลลิเมตร	อ�ำเภอเมือง	862	มิลลิเมตร	อ�ำเภอท่ำศำลำ	181	มิลลิเมตร	อ�ำเภอชะอวด	242	มิลลิเมตร	และอ�ำเภอ 
ลำนสกำ	281	มิลลิเมตร	ส่งผลท�ำให้มีปริมำณน�้ำไหลหลำกเป็นจ�ำนวนมำก
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	 1.5	 จังหวัดพัทลุง

	 	 เนื่องจำกสภำพภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุง	มีลักษณะเป็นเทือกเขำสูงด้ำนทิศตะวันตก	แล้วลำดเอียงไปยังที่รำบลุ่มซึ่งอยู่
ทำงทิศตะวันออก	 เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลำยวัน	 ปริมำณน�้ำผิวดินจ�ำนวนมำกที่ไหลลงมำจำกเทือกเขำท�ำให้เกิดปัญหำอุทกภัย 
ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	ดังนี้

	 	 น�ำ้ท่วมฉับพลัน	เป็นสภำวะน�ำ้ท่วมทีเ่กดิขึน้ฉบัพลนั	
จำกกำรเคลือ่นตวัอย่ำงรวดเรว็ของปรมิำณน�ำ้จ�ำนวนมำกทีไ่หลลงมำ
จำกเทือกเขำ	 และไม่มีอ่ำงเก็บน�้ำรองรับปริมำณน�้ำดังกล่ำว	 ท�ำให้
พื้นท่ีที่ติดเชิงเขำได้รับควำมเสียหำยจำกกำรเกิดน�้ำท่วมฉับพลัน	
ลักษณะกำรเกิดจะเป็นช่วงระยะเวลำสั้นๆ	 และน�้ำจะลดลงอย่ำง
รวดเร็วภำยใน	 24	 ชั่วโมง	 แต่จะทิ้งควำมเสียหำยให้แก่พื้นที่เป็น 
อย่ำงมำก	นอกจำกนี	้พ้ืนทีบ่รเิวณเชงิเทอืกเขำบรรทดัยงัมีโอกำสเส่ียง
กับภัยธรรมชำติดินถล่มตำมมำอีกด้วย

	 	 น�้ำท่วมขัง	 เป็นภำวะที่เกิดจำกกำรระบำยน�้ำ	
เนื่องจำกสภำพภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุง	ลำดเอียงจำกเทือกเขำ
บรรทดัทำงทศิตะวนัตก	และลำดเอยีงไปทำงทศิตะวนัออกจนจรดกับ
ทะเลหลวง	 ล�ำน�้ำที่ไหลผ่ำนพื้นที่ตอนกลำงมีลักษณะแคบเล็กและตื้น	 ท�ำให้ประสิทธิภำพกำรระบำยน�้ำต�่ำ	 อีกทั้งมีเส้นทำงคมนำคม	 ได้แก่	
ทำงหลวงหมำยเลข	 4	 และทำงรถไฟสำยใต้พำดผ่ำนจำกทิศเหนือลงใต้	 ท�ำให้กีดขวำงทำงไหลของน�้ำจำกทำงทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก	
นอกจำกนี้	 ยังมีโครงข่ำยถนนภำยในหมู่บ้ำนอีกจ�ำนวนมำกที่กีดขวำงกำรไหลของน�้ำ	 จึงท�ำให้เกิดน�้ำเอ่อท่วมขังบริเวณตอนเหนือของถนน
หมำยเลข	4	และทำงรถไฟสำยใต้	อยู่นำนประมำณ	7	-	14	วัน	บริเวณตัวอ�ำเภอเมืองพัทลุง	อ�ำเภอเขำชัยสน	อ�ำเภอควนขนุน	และอ�ำเภอ
บำงแก้ว	เมื่อน�้ำระบำยผ่ำนทำงรถไฟสำยใต้ลงมำสู่พื้นที่รำบลุ่มติดทะเลหลวง	จะท่วมขงัอยูอ่กีเป็นระยะเวลำประมำณ	1	-	2	เดอืน	เนือ่งจำก
ระดบัน�ำ้ในทะเลหลวงเอ่อสงู	นอกจำกนี	้บรเิวณรมิทะเลหลวงซึง่ปกตมิลีกัษณะภูมิประเทศเป็นสันดอนริมทะเล	และมีเส้นทำงคมนำคมตลอด
แนวชำยฝั่ง	 (ห่ำงจำกชำยฝั่งประมำณ	 100	 -	 200	 เมตร)	 ซึ่งเป็นตัวกีดขวำงกำรระบำยน�้ำ	 ปีใดมีฝนตกหนักและมีน�้ำหลำกมำก	 พ้ืนที่ 
ริมทะเลสำบจะมีน�้ำท่วมขังเป็นเวลำนำน	 บำงปีอำจมีระยะเวลำนำน	 1	 -	 2	 เดือนกว่ำระดับน�้ำจะลด	 กำรที่ระดับน�้ำในทะเลสำบระบำย 
ได้ช้ำ	 เนื่องจำกลักษณะของทะเลสำบในช่วงระหว่ำงปำกรอถึงปำกพะยูน	 ซึ่งเรียกว่ำคลองหลวง	 มีลักษณะเป็นคอขวด	 ล�ำน�้ำมีควำม 
แคบมำกเมื่อเทียบกับทะเลสำบในส่วนอื่นๆ	มีผลท�ำให้กำรระบำยน�้ำเป็นไปได้ช้ำและเกิดน�้ำเอ่อ	(Backwater)	ขึ้นไปทำงเหนือน�้ำ	ระดับน�้ำ
ในช่วงน�้ำหลำกระหว่ำงปำกพะยูนและปำกรอแตกต่ำงกันประมำณ	0.50	-	0.60	เมตร

  สาเหตุจากธรรมชาติ
	 	 จะเกิดน�้ำท่วมกรณีที่ฝนตกลงมำในพื้นที่มำกกว่ำ	100	มิลลิเมตร	ติดต่อกันเป็นเวลำ	2	-	3	วัน	โดยเฉพำะพื้นที่บริเวณต้นน�้ำ

ในเขตเทือกเขำบรรทัด	จำกนั้นจะเกิดน�้ำป่ำไหลหลำก	ผ่ำนหมู่บ้ำนที่อยู่บริเวณเชิงเขำ	ไหลลงสู่พื้นที่รำบตอนกลำงของจังหวัด	ซึ่งผ่ำนชุมชน	
แต่เนื่องจำกประสิทธิภำพกำรระบำยน�้ำของคลองไม่เพียงพอ	 ประกอบกับมีถนนสำยเอเชียและเส้นทำงรถไฟสำยใต้ขวำงอยู่	 ท�ำให้เกิด 
น�้ำล้นตลิ่ง	สุดท้ำยปริมำณน�้ำจะไหลไปรวมกันบริเวณริมทะเลสำบและเกิดน�้ำท่วมขัง	เนื่องจำกระบำยลงทะเลสำบไม่ทัน	หำกเกิดพร้อมกับ
มีน�้ำทะเลหนุนสูงจะท�ำให้ระยะเวลำของกำรท่วมมำกขึ้น

	 	 กรณีฝนตกหนักต่อเนื่อง	ช่วงวันที่	5	-	7	มกรำคม	2560	มีปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ยรวมทั้งจังหวัด	วัดได้	230	มิลลิเมตร	ส่งผลให้
เกิดน�้ำท่วมในพ้ืนที่ลุ่มต�่ำ	เกิดน�้ำท่วมใน	11	อ�ำเภอ	เช่น	อ�ำเภอเมือง	อ�ำเภอควนขนุน	อ�ำเภอปำกพะยูน	อ�ำเภอป่ำพะยอม	อ�ำเภอป่ำบอน	
อ�ำเภอศรบีรรพต	อ�ำเภอกงหรำ	อ�ำเภอเขำชยัสน	อ�ำเภอบำงแก้ว	อ�ำเภอศรนีครนิทร์	และอ�ำเภอตะโหมด	ระดบัน�ำ้สงูประมำณ	0.30	–	0.60	
เมตร

	 1.6		จังหวัดสงขลา

	 	 คำบสมุทรสทิงพระ	ประกอบด้วยพื้นที่อ�ำเภอระโนด	อ�ำเภอกระแสสินธุ์	อ�ำเภอสทิงพระ	และอ�ำเภอสิงหนคร	มีพื้นที่พื้นดิน
ประมำณ	760.40	ตำรำงกิโลเมตร	ควำมยำวของคำบสมุทรประมำณ	70	กิโลเมตร	ควำมกว้ำงอยู่ระหว่ำง	5	-	12	กิโลเมตร	สภำพภูมิประเทศ
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เป็นทีร่ำบชำยฝ่ังทะเลตดิกบัอ่ำวไทย	พ้ืนทีส่่วนใหญ่มรีะดบัพืน้ดนิเฉลีย่ประมำณ	+0.50	เมตร	ระดบัน�ำ้ทะเลปำนกลำง	มปีรมิำณฝนตกเฉลีย่
ในพืน้ทีค่ำบสมุทรสทงิพระมำกในช่วงเดอืนตลุำคม	-	ธนัวำคม	โดยจะมฝีนตกมำกทีส่ดุในเดอืนพฤศจกิำยน	ปรมิำณฝนตกเฉลีย่พ้ืนทีค่ำบสมทุร
สทิงพระเท่ำกับ	2,200	มิลลิเมตร

	 	 กำรเกิดน�้ำท่วมในพื้นที่คำบสมุทรสทิงพระมีสำเหตุหลักมำจำกฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกัน	 ประกอบกับสภำพภูมิประเทศ
ที่มีบำงพื้นที่เป็นที่ลุ่มต�่ำท�ำให้มีน�้ำท่วมเป็นเวลำนำน	ส�ำหรับพื้นที่ริมทะเลสำบสงขลำเป็นพื้นที่มีระดับต�่ำ	 เมื่อน�้ำทะเลสำบสงขลำเอ่อสูงขึ้น
อันเนื่องจำกฝนที่ตกในพื้นที่และจำกที่อื่นๆ	เช่น	พื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมรำชที่ติดกับทะเลสำบสงขลำ	ท�ำให้น�้ำไหลเข้ำไป
ในพื้นที่คำบสมุทรกลำยเป็นน�้ำท่วมขังในพ้ืนท่ี	 ซึ่งจะค้ำงอยู่เป็นเวลำนำนจนกว่ำระดับน�้ำในทะเลสำบสงขลำจะลดลง	 ล�ำน�้ำธรรมชำติ 
ที่ตื้นเขินมีสิ่งกีดขวำงกำรไหลของน�้ำท�ำให้น�้ำไหลไม่ทัน	ล�ำน�้ำมีขนำดเล็กเกินไป	เป็นต้น

	 	 อุทกภัยปี	2559	สำเหตุเกิดจำกฝนที่ตกหนักในพื้นที่คำบสมุทรในช่วงวันที่	1	-	6	ธันวำคม	2559	มีปริมำณฝนตกรวมเฉลี่ย	
1,002.75	มิลลิเมตร	คิดเป็นร้อยละ	45.5	ของฝนตกเฉลี่ยทั้งปี	ระดับน�้ำในทะเลสำบสงขลำเพิ่มขึ้น	1.36	เมตร	ปริมำณฝนที่ตกหนักเกิดขึ้น
บริเวณตอนบนลงมำถึงตอนกลำงของคำบสมุทร	จึงท�ำให้เกิดสภำวะน�้ำท่วมขัง	โดยในช่วง	6	วันมีปริมำณน�้ำในพื้นที่กว่ำ	459	ล้ำนลูกบำศก์
เมตร	 พบว่ำมีพื้นที่น�้ำท่วมประมำณ	 684	 ตำรำงกิโลเมตร	 หรือประมำณร้อยละ	 90	 ของพื้นที่คำบสมุทร	 ครอบคลุมคำบสมุทรสทิงพระ 
ใน	4	อ�ำเภอ	38	ต�ำบล	251	หมู่บ้ำน

	 	 กรณีฝนตกหนักช่วงวันที่	5	-	7	มกรำคม	2560	มีปริมำณฝนสะสม	3	วัน	ที่อ�ำเภอระโนด	363	มิลลิเมตร	อ�ำเภอเมือง	132	
มิลลิเมตร	 และอ�ำเภอกระแสสินธุ์	 580	 มิลลิเมตร	 ตำมล�ำดับ	 ส่งผลท�ำให้เกิดน�้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต�่ำในอ�ำเภอระโนดทุกต�ำบล	 อ�ำเภอ 
กระแสสินธุ์ทุกต�ำบล	อ�ำเภอสทิงพระ	4	ต�ำบล	และอ�ำเภอสิงหนคร	2	ต�ำบล	ของจังหวัดสงขลำ	ระดับน�้ำสูงประมำณ	0.30	-	0.50	เมตร

	 	 กำรแก้ปัญหำอทุกภยั	ต้องมกีำรก่อสร้ำงคนัก้ันน�ำ้ริมทะเลสำบสงขลำให้ครอบคลุมพ้ืนทีค่ำบสมทุรทำงฝ่ังตะวันตก	เพือ่ป้องกนั
น�้ำจำกทะเลสำบสงขลำไหลเข้ำท่วมพ้ืนที่คำบสมุทรสทิงพระ	 ติดตั้งเครื่องสูบน�้ำเพื่อระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่	 ปรับปรุงประสิทธิภำพกำร 
ระบำยน�ำ้ของคลองธรรมชำตลิงสู่อ่ำวไทย	และผันน�ำ้จำกทะเลสำบสงขลำออกสู่อ่ำวไทยเพือ่ลดระดบัน�ำ้ในทะเลสำบ

	 1.7		จังหวัดนราธิวาส

	 	 ตำมที่ได้เกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ี	 ตั้งแต่วันที่	 30	
ธนัวำคม	2559	–	3	มกรำคม	2560	ปรมิำณน�ำ้ฝน	รวม	5	วนั	แยกเป็น 

	 	 -	พื้นที่ลุ่มแม่น�้ำโก	 -	ลก	สะสม	5	วัน	อ�ำเภอแว้ง	
579.00	มิลลเิมตร	อ�ำเภอสไุหงโก	-	ลก	524.40	มลิลเิมตร	และอ�ำเภอ
ตำกใบ	222.80	มิลลิเมตร		

	 	 -	พื้นที่ลุ่มแม่น�้ำบำงนรำ	สะสม	5	วัน	อ�ำเภอเจำะ
ไอร้อง	501.50	มิลลิเมตร	อ�ำเภอจะแนะ	538.80	มิลลิเมตร	อ�ำเภอ
ระแงะ	497.10	มิลลิเมตร	อ�ำเภอยี่งอ	447.60	มิลลิเมตร	และอ�ำเภอ
เมือง	452.20	มิลลิเมตร

	 	 -	พื้นที่ลุ่มแม่น�้ำสำยบุรี	สะสม	5	วัน	อ�ำเภอสุคิริน	
602.80	มลิลเิมตร	อ�ำเภอศรสีำคร	411.30		มลิลเิมตร	อ�ำเภอรอืเสำะ	
413.90	มิลลิเมตร	และอ�ำเภอบำเจำะ	310.10	มิลลิเมตร

	 	 ฝนท่ีตกในช่วงดังกล่ำวส่งผลให้ลุ่มน�้ำโก	 -	 ลก	 ลุ่มน�้ำบำงนรำ	 และลุ่มน�้ำสำยบุรี	 เกิดน�้ำท่วมในพื้นท่ีลุ่มต�่ำ	 ในเขตอ�ำเภอ
รือเสำะ	อ�ำเภอบำเจำะ	อ�ำเภอเมือง	อ�ำเภอระแงะ	อ�ำเภอจะแนะ	อ�ำเภอสุไหงปำดี	อ�ำเภอสุไหงโก	-	ลก	อ�ำเภอแว้ง	รวมไปถึงอ�ำเภอสำยบุรี	
จังหวัดปัตตำนี	มีระดับน�้ำท่วมสูงประมำณ	0.50	-	0.90	เมตร	ประกอบกับสภำพภูมิประเทศเป็นภูเขำสูงชันและป่ำทึบ	ท�ำให้กระแสน�้ำไหล
อย่ำงรวดเร็วและมีปริมำณมำก		ระยะเวลำกำรเกิดเหตุใช้ระยะเวลำสั้น	ท�ำให้ส่งผลกระทบในพื้นที่และควำมเสียหำยเป็นวงกว้ำง	กำรแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวสำมำรถด�ำเนินกำรได้เฉพำะจุด	
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	 1.8		จังหวัดยะลา	และจังหวัดปัตตานี

	 	 ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของประเทศไทย		มีพื้นที่ลุ่มน�้ำทั้ง
สิน้	3,858	ตำรำงกโิลเมตร		มพีืน้ทีค่รอบคลมุจงัหวดัยะลำและจงัหวดั
ปัตตำน	ี	ลกัษณะลุม่น�ำ้เป็นแนวยำว	วำงตวัอยูต่ำมแนวทศิเหนอื	-	ใต้	
มต้ีนก�ำเนดิจำกเทือกเขำสนักำลำครี	ิในเขตอ�ำเภอเบตง	จงัหวัดยะลำ	
ไหลจำกทิศใต้ข้ึนไปทำงทิศเหนือ	 แล้วไหลลงทะเลอ่ำวไทยที่อ�ำเภอ
เมือง	 จังหวัดปัตตำนี	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ำเขำ	 มีพื้นที่รำบเล็กน้อย	
ทำงตอนล่ำงของลุ่มน�้ำเป็นที่รำบลุ่ม	มีควำมยำวล�ำน�้ำประมำณ	210	
กิโลเมตร	มีแม่น�้ำปัตตำนีเป็นล�ำน�้ำหลัก	และมีแม่น�้ำยะหำเป็นล�ำน�้ำ
สำขำ	ในช่วงปลำยคลองมีคลองหนองจิกแยกออกจำกแม่น�้ำปัตตำนี	
และมีคลองเล็กๆ	อีกมำกมำย

	 	 สภำพกำรเกิดอุทกภัยในลุ่มน�้ำปัตตำนี	แบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ
	 	 1)	 อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพื้นที่ลุ ่มน�้ำตอนบนและล�ำน�้ำสำขำต่ำงๆ	 เกิดจำกกำรที่มีฝนตกหนักและน�้ำป่ำไหลหลำก 

จำกต้นน�้ำลงมำมำกจนล�ำน�้ำสำยหลักไม่สำมำรถระบำยน�้ำได้ทัน	ประกอบกับมีสิ่งกีดขวำงจำกเส้นทำงคมนำคมขวำงทำงน�้ำ	 และมีอำคำร
ระบำยน�้ำไม่เพียงพอ	พื้นที่ที่เกิดน�้ำท่วมเป็นประจ�ำได้แก่	อ�ำเภอยะหำ	อ�ำเภอธำรโต	และอ�ำเภอเมือง	จังหวัดยะลำ

	 	 2)		 อุทกภัยที่เกิดในพื้นที่รำบลุ่ม	 เกิดบริเวณที่เป็นพื้นที่รำบลุ่มและแม่น�้ำสำยหลักตื้นเขิน	 มีควำมสำมำรถระบำยน�้ำไม ่
เพียงพอ	ท�ำให้ไม่สำมำรถระบำยน�้ำลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	พื้นที่ที่เกิดน�้ำท่วมเป็นประจ�ำได้แก่	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดยะลำ	และอ�ำเภอเมือง	
จังหวัดปัตตำนี

  การเตือนภัยน�้าท่วมเมืองยะลา จังหวัดยะลา
	 	 กำรเตอืนภยัน�ำ้ทว่มเมอืงยะลำ	ใช้ข้อมูลอทุกวิทยำจำกสถำนวีัดระดับน�้ำ	ประมำณ	54	กโิลเมตรตำมล�ำน�้ำ	กบัสถำนี	X.40A	

บ้ำนท่ำสำป	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดยะลำ	เมื่อระดับน�้ำที่สถำนีวัดระดับน�้ำ	X.77	บ้ำนหัวสะพำน	อ�ำเภอบันนังสตำ	จังหวัดยะลำ	มีระดับเกินกว่ำ	
37.40	เมตร	ในอีก	20	-	21	ชั่วโมง

	 	 ถัดมำ	 ระดับน�้ำที่สถำนีวัดระดับน�้ำ	 X.40A	บ้ำนท่ำสำป	ก็จะสูงถึงระดับ	 16.50	 เมตร	 เช่นกัน	 ซึ่งเป็นระดับที่น�้ำเต็มตลิ่ง 
และเริ่มไหลเข้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต�่ำฝั่งซ้ำยของเมืองยะลำ	บริเวณบ้ำนบำโงยปำเฮำะ

	 	 เมื่อระดับน�้ำที่สถำนีวัดระดับน�้ำ	X.77	บ้ำนหัวสะพำน	อ�ำเภอบันนังสตำ	จังหวัดยะลำ	มีระดับเกินกว่ำ	39.80	เมตร	ในอีก	
12	 -	 13	 ช่ัวโมงถัดมำ	 ระดับน�้ำที่สถำนีวัดระดับน�้ำ	 X.40A	 บ้ำนท่ำสำป	 ก็จะสูงถึงระดับ	 18.70	 เมตร	 เช่นกัน	 ซึ่งเป็นระดับที่น�้ำเริ่มล้น 
คันฝั่งขวำเข้ำท่วมเมืองยะลำ

	 	 กรณีฝนตกหนักในช่วงวันที่	5	-	7	มกรำคม	2560	วัดปริมำณฝนสะสม	3	วัน	ที่อ�ำเภอสำยบุรี	207	มิลลิเมตร	และอ�ำเภอ
ไม้แก่น	 516	 มิลลิเมตร	 บริเวณพื้นที่น�้ำท่วมอ�ำเภอยะหำ	 และอ�ำเภอเมือง	 ที่เป็นที่ลุ่มต�่ำใกล้แม่น�้ำ	 ส่วนอ�ำเภออ่ืนเป็นพ้ืนที่น�้ำไหลหลำก 
ผ่ำนท่วมชั่วครำว	จำกปริมำณน�้ำล้นฝั่งตั้งแต่วันที่	3	-	4	มกรำคม	2560	

  การเตือนภัยน�้าท่วมเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
	 	 กำรเตือนภัยน�้ำท่วมเมืองปัตตำนี	ใช้ข้อมูลอุทกวิทยำจำกสถำนีวัดระดับน�้ำ	X.40B	ท้ำยเขื่อนปัตตำนี	อ�ำเภอเมือง	จังหวัด

ยะลำ	ซึ่งอยู่เหนือเมืองปัตตำนี	ประมำณ	29	กิโลเมตรตำมล�ำน�้ำ	กับสถำนี	X.10A	บริเวณสะพำนเดชำนุชิต	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดปัตตำนี
	 	 เมื่อระดับน�้ำที่สถำนีวัดระดับน�้ำ	 X.40B	 มีระดับเกินกว่ำ	 11.00	 เมตร	 ในอีก	 25	 -	 27	 ชั่วโมงถัดมำ	 ระดับน�้ำที่สถำนีวัด 

ระดับน�้ำ	 X.10A	 ก็จะสูงถึงระดับ	 1.15	 เมตร	 เช่นกัน	 ซึ่งเป็นระดับที่น�้ำเต็มตลิ่ง	 และเริ่มไหลเข้ำท่วมพื้นที่ฝั่งซำ้ยของเมืองปัตตำนีบริเวณ 
ในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนีบำงส่วน

	 	 เมื่อระดับน�้ำที่สถำนีวัดระดับน�้ำ	 X.40B	 มีระดับเกินกว่ำ	 11.80	 เมตร	 ในอีก	 39	 -	 41	 ชั่วโมงถัดมำ	 ระดับน�้ำที่สถำนีวัด 
ระดับน�้ำ	X.10A	ก็จะสูงถึงระดับ	1.35	 เมตร	 เช่นกัน	ซึ่งเป็นระดับที่น�้ำเต็มตลิ่ง	และเริ่มไหลเข้ำท่วมพื้นที่ฝั่งขวำของเมืองปัตตำนี	บริเวณ 
ในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนีบำงส่วน
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	 เกณฑ์ปริมาณฝนกรมอุตุนิยมวิทยา

2. การบริหารจัดการน�้าเพื่อเตรียมการรองรับอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้าชีและลุ่มน�้ามูล

	 การจัดจราจรน�้าในแม่น�้ามูลและแม่น�้าชี

	 1.		ท�ำกำรเร่งระบำยน�ำ้จำกแม่น�ำ้ชทีีม่ปีรมิำณน�ำ้มำกให้ไหลลงแม่น�ำ้มลูและไหลลงสู่แม่น�ำ้โขงโดยเร็ว	โดยกำรเปิดบำนระบำยของ
เขื่อนระบำยน�้ำในล�ำน�้ำชีทุกแห่งและใช้เครื่องผลักดันน�้ำช่วยเร่งกำรไหล

	 2.	 ท�ำกำรชะลอน�้ำจำกแม่น�้ำมูล	 บริเวณเขื่อนรำศีไศล	 จังหวัดศรีสะเกษ	 เพ่ือไม่ให้ปริมำณน�้ำจำกทั้ง	 2	 แม่น�้ำไหลไปรวมกัน 
ณ	เวลำเดียวกัน	ที่จังหวัดอุบลรำชธำนี	ซึ่งจะช่วยบรรเทำอุทกภัยไม่ให้เกิดรุนแรงขึ้น	ทั้งนี้จะต้องบริหำรไม่ให้เกิดอุทกภัยในแม่น�้ำมูล	พื้นที่
ด้ำนเหนือเขื่อนรำษีไศล

	 3.	 ลดบำนเขื่อนรำศีไศลลง	(ปัจจุบันแขวนบำนพ้นน�้ำ)	เพื่อท�ำกำรชะลอน�้ำในล�ำน�้ำมูลไว้ด้ำนเหนือเขื่อน	(วันจันทร์ที่	7		สิงหำคม	
2560)

	 4.	 ควบคุมระดับน�้ำในแม่น�้ำมูลด้ำนเหนือเขื่อนไม่ให้เกินระดับ	+119.00	เมตร	ระดับน�้ำทะเลปำนกลำง	(5	สิงหำคม	2560	ระดบั
น�ำ้ด้ำนเหนอืเขือ่น	+119.69	เมตร	ระดบัน�ำ้ทะเลปำนกลำง)	ซึง่เป็นระดบัน�ำ้ทีย่งัไม่เกดิผลกระทบต่อพืน้ทีด้่ำนเหนอืเขือ่นรำษไีศล

	 5.	 หำกปริมำณในแม่น�้ำมูลที่ไหลมำจำกจังหวัดนครรำชสีมำ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	มีมำกจนไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ระดับ	+119.00	
เมตร	ระดับน�้ำทะเลปำนกลำง	จะท�ำกำรยกบำนขึ้นและแขวนบำนทันทีเพื่อลดผลกระทบ

1 ฝนเล็กน้อย	(Light	Rain) 				ฝนตกมีปริมำณตั้งแต่	0.1	มิลลิเมตร	ถึง	10.0	มิลลิเมตร

2 ฝนปำนกลำง	(Moderate	Rain) 				ฝนตกมีปริมำณตั้งแต่	10.1	มิลลิเมตร	ถึง	35.0	มิลลิเมตร

3 ฝนหนัก	(Heavy	Rain) 				ฝนตกมีปริมำณตั้งแต่	35.1	มิลลิเมตร	ถึง	90.0	มิลลิเมตร

4 ฝนหนักมำก	(Very	Heavy	Rain) 				ฝนตกมีปริมำณตั้งแต่	90.1	มิลลิเมตร	ขึ้นไป
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	 แนวทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย	จังหวัดอุบลราชธานี

	 1.	 จัดท�ำโครงกำรแก้มลิงพร้อมอำคำรประกอบในพื้นที่ที่เหมำะสมเพื่อกักเก็บน�้ำ/ตัดยอดน�้ำ	 ก่อนเข้ำตัวเมืองอุบลรำชธำนี	 เช่น	
แก้มลิงล�ำมูลน้อย	แก้มลิงกุดตะวัน	(ช่วงกระเพำะหมู)	เป็นต้น

	 2.	 ท�ำทำงผันน�้ำจำกแม่น�้ำมูลเพื่อล�ำเลียงน�้ำอ้อมผ่ำนตัวเมืองอุบลรำชธำนี	 (ก่อนเข้ำเมือง)	 ไปลงยังล�ำน�้ำต่ำงๆ	 เช่น	 ล�ำห้วยผับ	
ล�ำห้วยข้ำวสำร	ลงล�ำโดมใหญ่

	 3.	 ผันน�้ำจำกลุ่มน�้ำย่อยข้ำมไปยังอีกลุ่มน�้ำย่อยท่ีมีศักยภำพ		 เพ่ือตัดยอดน�้ำก่อนเข้ำตัวเมืองอุบลรำชธำนี	 	 เช่น	กำรผันน�้ำจำก 
ลุ่มน�้ำชีไปล�ำเซบำยและไปลงยังลุ่มน�้ำล�ำเซบก	 (ฝั่งซ้ำยแม่น�้ำมูล)	 หรือกำรผันน�้ำจำกลุ่มน�้ำล�ำโดมใหญ่	 ไปลงสู่ลุ่มน�้ำล�ำโดมน้อย	 (ฝั่งขวำ 
แม่น�้ำมูล)	เป็นต้น	(โครงกำรโขง	เลย	ชี	มูล)

3. การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ลุ่มต�่าตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา

	 ตำมนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พลเอก	ฉัตรชัย	สำริกัลยะ	ก�ำหนดให้มีกำรเพำะปลูกในพื้นที่ลุ่มต�่ำ 
ให้เร็วขึ้นกว่ำปกติ	 ซึ่งเป็นควำมต้องกำรของเกษตรกรในพื้นที่	 กรมชลประทำนเร่ิมส่งน�้ำตั้งแต่วันที่	 1	 พฤษภำคม	 2560	 เพ่ือเก็บเกี่ยวให ้
แล้วเสร็จภำยในวันท่ี	 15	 กันยำยน	 2560	 (ปัจจุบันเก็บเกี่ยวท้ังหมดแล้ว)	 โดยจะเริ่มผันน�้ำเข้ำพื้นท่ีลุ่มต�่ำ	 (แก้มลิงธรรมชำติ)	 ในวันที่	 25	
กันยำยน	 2560	 โดยผ่ำนกำรรับน�้ำเข้ำระบบชลประทำนฝั่งซ้ำยและขวำ	 และระบำยน�้ำที่เหลือผ่ำนท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำ	ทั้งนี้ต้องสร้ำงกำร 
รับรู้และยินยอมจำกประชำชนในพ้ืนท่ี	 ตลอดจนจังหวัดให้ควำมเห็นชอบเสนอกรมชลประทำนด�ำเนินกำรต่อไป	กำรระบำยน�้ำออกจำกทุ่ง 
จะเริ่มด�ำเนินกำรเมื่อเกษตรกรจะท�ำกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง	 โดยให้เป็นไปตำมข้อตกลงในกำรสร้ำงกำรรับรู้กับประชำชนในพื้นที่ของ 
แต่ละทุ่ง

	 ทุ่งฝั่งตะวันออก	ควำมสำมำรถในกำรรับน�้ำ	437.00	ล้ำนลูกบำศก์เมตร	ปัจจุบันรับน�้ำไปแล้ว	360.06	ล้ำนลูกบำศก์เมตร	สำมำรถ
รับน�้ำได้อีก	76.94	ล้ำนลูกบำศก์เมตร

		ทุ่งฝั่งตะวันตก	ควำมสำมำรถในกำรรับน�้ำ	1,077.00	ล้ำนลูกบำศก์เมตร	ปัจจุบันรับน�้ำไปแล้ว	351.96	ล้ำนลูกบำศก์เมตร	สำมำรถ
รับน�้ำได้อีก	725.04	ล้ำนลูกบำศก์เมตร
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ชื่อทุ่ง
แผนรับน้�า 

(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้�าในทุ่ง
(ล้าน ลบ.ม.)

รับน้�าได้อีก
(ล้าน ลบ.ม.)

ทุ่งเชียงรำก 80 80 เต็มศักยภำพ

ทุ่งฝั่งซ้ำยชัยนำท	-	ป่ำสัก 116 116 เต็มศักยภำพ

ทุ่งท่ำวุ้ง 84 27.11 56.89

ทุ่งบำงกุ่ม 130 111.97 18.03

ทุ่งบำงกุ้ง 27 24.98 2.02

ทุ่งบำงบำล	-	บ้ำนแพน ส�ำรอง
(107	ล้ำน	ลบ.ม.)

34.46 72.54

ทุ่งป่ำโมก 50 48 2.00

ทุ่งผักไห่ 200 141 59.00

ทุ่งโพธิ์พระยำ 160 17.94 142.06

ทุ่งเจ้ำเจ็ดบำงยี่หน 560 110.56 449.44

ทุ่งพระยำบรรลือ รับน�้ำผ่ำนทุ่ง
100	ลบ.ม./วินำที

- -

ทุ่งรังสิตใต้ ส�ำรอง	(รับน�้ำผ่ำนทุ่ง	
80	ลบ.ม./วินำที)

- -

รวม 1,514 712.02 801.98

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอุทกภัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      1.	รายการงานการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า	(ผลผลิตที่	4)

	 เพื่อให้เกษตรกรได้รับกำรบรรเทำหรือลดกำรสูญเสียจำกกำรเกิดอุทกภัย		โดยกำรปรับปรุงเขื่อนและพัฒนำแก้มลิง		ตลอดจนกำร
พัฒนำระบบระบำยน�้ำ

	 ผลผลิตกำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกน�้ำมีงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2560	
จ�ำนวน	6,178.4120	ล้ำนบำท		มีกิจกรรมที่ด�ำเนินกำร	คือ		กำรป้องกันและบรรเทำอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	ได้รับ
จัดสรรงบประมำณ	6,673.5278	ล้ำนบำท		ผลกำรเบิกจ่ำย	5,206.4185	ล้ำนบำท		คิดเป็นร้อยละ	78.02

	 เป้าหมายผลผลิต

	 ผลผลิตกำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกน�้ำ	เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนในปี	2560	ตำมตัวชี้วัดของกิจกรรม	มีรำยกำรงำนที่ด�ำเนินงำน	
จ�ำนวน	140	รำยกำร	

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ปี 2558

แผน ผล

เชิงปริมาณ	:	จ�ำนวนรำยกำรงำนป้องกันและบรรเทำอุทกภัยจำกน�้ำ รำยกำร 140 99

เชิงคุณภาพ	:	จ�ำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ล้ำนไร่ 0.574 0.521

เชิงเวลา	:	ระยะเวลำกำรด�ำเนินงำนแล้วเสร็จตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ ร้อยละ 100 70.71

เชิงต้นทุน	:	ค่ำใช้จ่ำยอยู่ภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับ ร้อยละ 100 78.02
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การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กรมชลประทาน

กรมชลประทานกับการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

 ตำมที่รัฐบำลได้มีกำรประกำศให้ปี	 2560	 เป็นปีแห่งข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 เนื่องจำกเป็นปีแห่งกำรครบรอบ	 20	 ปี	 ของกำร
ประกำศใช้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 พ.ศ.	 2540	 มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมำยว่ำด้วย
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้องและร่วมกันขับเคลื่อน
กฎหมำยดังกล่ำวให้มีควำมเข้มแข็ง	รองรับกับควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ปัจจุบันและรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	เสริมสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนภำครัฐให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล	และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร	เพื่อลดโอกำสและ
ปิดช่องโหว่ของผู้ที่คิดจะทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจำกสังคมไทย
	 กรมชลประทำนในฐำนะหน่วยงำนภำครัฐได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 พ.ศ.	 2540 
เป็นอย่ำงดี	มีกำรสนองตอบเจตนำรมณ์ของกฎหมำย	ดังกล่ำว	ดังนี้

 1. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
  ด�ำเนินกำรจัดให้มีสถำนที่ไว้บริกำรประชำชนเพื่อสืบค้นข้อมูลตำมมำตรำต่ำงๆ	แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ.	2540	 	ณ	ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร	ส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่	ชั้น	1	อำคำรอ�ำนวยกำร	กรมชลประทำน		ถนนสำมเสน	แขวงถนน
นครไชยศรี	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหำนคร	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้มีควำมเหมำะสม	 สอดคล้องกับกำรสนอง 

	 กิจกรรมหลักที่ด�าเนินการและผลการด�าเนินการ	คือ

	 งำนป้องกันและบรรเทำภัยจำกน�้ำ	 จ�ำนวน	 140	 รำยกำร	 แบ่งเป็นงำนปีเดียว	 จ�ำนวน	 103	 รำยกำร	 งำนผูกพันเดิม	 จ�ำนวน 
20	รำยกำร	และงำนผูกพันใหม่จ�ำนวน	10	รำยกำร	งำนต่อเนื่องใหม่	7	รำยกำร	อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรก่อสร้ำง	จ�ำนวน		41	รำยกำร	และ
ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	จ�ำนวน	99	รำยกำร

	 สรุปปัญหาและอุปสรรค

	 1.		ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนล่ำช้ำ	เนื่องจำกน�ำเครื่องจักร	-	เครื่องมือเข้ำปฏิบัติงำนไม่สอดคล้องกับแผนงำน
	 2.		ฝนตกหนักในพื้นที่	ท�ำให้ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถเข้ำปฎิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
	 3.		มีปัญหำที่ดิน	เนื่องจำกไม่สำมำรถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้ำงได้	ต้องรอออกพระรำชกฤษฎีกำเวนคืนที่ดิน
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นโยบำยกำรประกำศเป็นปีแห่งข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 โดยจะย้ำยศูนย์ฯ	 จำกที่ท�ำกำรส่วนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่	 ชั้น	 1	 อำคำร
อ�ำนวยกำร	 ไปยังท่ีท�ำกำรห้องสมุดกรมชลประทำน	 บริเวณช้ัน	 1	 อำคำรศูนย์วิศวกรรมกำรชลประทำน	 กรมชลประทำน	 ถนนสำมเสน	
กรุงเทพมหำนคร	 รวมทั้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนด้วยกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร	 ณ	 ที่ท�ำกำร
หน่วยงำนในสงักดัในระดบัส�ำนกังำนชลประทำน	 ส�ำนกังำนก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่	 ส�ำนกังำนก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำน
ขนำดกลำงส�ำนักเครื่องจักรกล	โครงกำรชลประทำนจังหวัด	และโครงกำรส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษำทั่วประเทศ

 2. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
	 	 มกีำรปรับปรุงศนูย์ข้อมูลข่ำวสำรทำงอเิล็กทรอนกิส์บนหน้ำเวบ็ไซต์กรมชลประทำน	 ให้มคีวำมทนัสมยัและสอดคล้องตำมแบบ 
ที่ก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรทั้งในระดับกรมส่วนกลำง	ในหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำนในสังกัดที่ตั้งอยู่
ในส่วนภูมิภำค

 3.  การปรับปรุงระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560
	 	 คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำรกรมชลประทำนได้มีกำรจัดส่งระเบียบกรมชลประทำนว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	
พ.ศ.	 2560	 เพื่อประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ	 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน	 ตลอดจนเพื่อให้มีกำรปรับปรุง
ข้อควำม	 กำรเรียกชื่อต�ำแหน่งข้ำรำชกำรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	 และที่ส�ำคัญเพื่อเป็นกำรตอบสนองพระรำชบญัญตัิ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และรูปแบบกำรสื่อสำรที่เปลี่ยนแปลงไป	 กรมชลประทำนได้มีกำรเปิดเพ่ิม 
และพัฒนำช่องทำงให้ประชำชนได้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนส่ือสมัยใหม่ทั้งทำง	 Fanpage	 เรำรักชลประทำน	 ขณะนี้มีสมำชิกทั้งสิ้น	
70,000	คน	ที่เข้ำมำถูกใจ	Twitter	มีผู้ติดตำมจ�ำนวน	32,600	คน	รวมทั้งมีกำรให้บริกำรติดตำมข้อมูลสถำนกำรณ์น�้ำผ่ำน	Application	
ต่ำงๆ	อำทิ	WMRC

รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินการงานด้านต่างๆ 

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

 1. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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 2. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์

3. การจัดท�าแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตราอื่นๆ

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประมวลภาพการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส�านักงานชลประทานที่ 1 - 17
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พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

	 จำกปัญหำและสถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ีเกิดควำมยุ่งยำกต่ำงๆ	 ในกำรขออนุญำต	 ท�ำให้ประชำชนไม่สะดวกในกำรขออนุญำตจำก
ทำงรำชกำรและยังเป็นอุปสรรคส�ำคัญในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	ของประเทศ	และกำรป้องกันกำรทุจริต	ท�ำให้ต้องมีกำร
ออกกฎหมำยขึน้มำเพ่ือเป็นเคร่ืองมือและขจัดอปุสรรคดงักล่ำว	ประกอบกบัโดยในเนือ้หำของพระรำชบัญญัตกิ�ำหนดให้มผีลผลติ	4	ประกำร	
คอื	
	 1.	 คู่มือประชำชน		
	 2.	 ศูนย์บริกำรร่วม
	 3.	 ศูนย์รับค�ำขออนุญำต
	 4.	 วิธีกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับค�ำขออนุญำต	
  
	 ท้ังนี้	 พระรำชบัญญัติกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร	 พ.ศ.	 2558	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 28	
กรกฎำคม	2558	เป็นต้นมำ	
 
	 ตำมมำตรำ	7	ของพระรำชบัญญัติก�ำหนดว่ำหน่วยงำนใดที่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรขออนุมัติ	อนุญำต	จะต้องจัดท�ำคู่มือประชำชน	
โดยระบุหลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไขให้ชัดเจน	ซึ่งในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	–	2560		ที่ผ่ำนมำ		กรมชลประทำนได้แต่งตั้งคณะท�ำงำน	
พร้อมทั้งจัดท�ำคู่มือประชำชนที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุมัติอนุญำตไปแล้วทั้งสิ้น	 41	 คู่มือด้วยกัน	 ซึ่งประกอบไปด้วยคู่มือพิจำรณำอนุมัติ
อนุญำตเกี่ยวกับทำงน�้ำชลประทำนหรือกำรใช้น�้ำชลประทำน	33	คู่มือ	 และคู่มือพิจำรณำอนุมัติอนุญำตเกี่ยวกับงำนจัดรูปที่ดิน	 จ�ำนวน 
8	คู่มือ		อำทิเช่น			
	 1.	 กำรขออนุญำตใช้ที่รำชพัสดุในควำมครอบครองของกรมชลประทำนเพื่อก่อสร้ำงทำงเชื่อม
	 2.	 กำรขออนุญำตใช้เครื่องสูบน�้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือกำรเพำะปลูกและกำรอื่น
	 3.	 กำรขออนุญำตใช้ที่รำชพัสดุในควำมครอบครองของกรมชลประทำนเพื่อตั้งโรงสูบน�้ำ/วำงท่อส่งน�้ำ/ใช้น�้ำ
	 4.	 กำรขออนุญำตใช้ที่รำชพัสดุในควำมครอบครองของกรมชลประทำนเพื่อวำงท่อประปำ
	 5.	 กำรขออนุญำตใช้ที่รำชพัสดุในควำมครอบครองของกรมชลประทำนเพื่อก่อสร้ำงถนน/ปรับปรุงถนนคันคลอง
	 6.	 กำรขออนุญำตเช่ำที่รำชพัสดุในควำมครอบครองของกรมชลประทำนเพื่อก่อสร้ำงสะพำนข้ำมทำงน�้ำชลประทำน
	 7.	 กำรขออนุญำตแก้ไขผังแปลงแบ่งกรรมสิทธิ์	-	รวมกรรมสิทธิ์	ที่ดินในเขตโครงกำรจัดรูปที่ดิน
	 8.	 กำรขออนุญำตจ�ำหน่ำยหรือก่อให้เกิดภำระติดพันซึ่งที่ดินในท้องที่ที่จะส�ำรวจกำรจัดรูปที่ดิน
	 9.	 กำรขออนุญำตใช้ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในควำมดูแลของส�ำนักงำนจัดรูปที่ดินจังหวัดเพื่อฝังท่อรับน�้ำเข้ำที่ดิน
	 10.	 กำรขออนุญำตใช้ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในควำมดูแลของส�ำนักงำนจัดรูปที่ดินจังหวัดเพื่อฝังท่อทำงข้ำมและ 
	 	 ท�ำถนนเชื่อมเข้ำ	-	ออกที่ดิน

	 ส�ำหรับในกำรด�ำเนินงำนระยะที่	 2	 ก�ำหนดให้หน่วยงำนต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงคู่มือประชำชน	 ตลอดจนกำรจัดท�ำเอกสำร
รำชกำรสองภำษำ	 ให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2562	 ซึ่งกรมชลประทำนได้ด�ำเนินกำรเสนอแผนกำรปฏิบัติงำนในระยะที่	 2 
ไปยังส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรแล้ว	

ที่มาข้อมูล  :  

1. http://www.rid.go.th/2009/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=68

2. http://consolidation.rid.go.th/main/index.php/2015-09-03-06-36-49
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เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

พัฒนาแหล่งน�้า	และการบริหารจัดการน�้า

การปรับเปลี่ยน

สู่องค์กรอัจฉริยะ

ป้องกันความเสียหาย

และสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า
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03
	 รายงานการเงิน

	 ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม

	 สถิติภาคการเงิน

รายงานการเงินของกรมชลประทาน

ส่วนที่ 3
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รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งานที่ทำา ( หน่วย : บาท ) คิดเป็นร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  793,913,854.69 0.24

ลูกหนี้ระยะสั้น  4,204,309,919.62 1.29

สินค้าและวัสดุคงเหลือ  75,936,293.83 0.02

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  4,389,402.42 -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,078,549,470.56 1.55

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว  870,825,992.42 0.27

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (สุทธิ)  154,982,699,187.08 47.47

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน  (สุทธิ)  165,552,105,049.01 50.71

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (สุทธิ)  3,360,496.15 -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  -   -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  321,408,990,724.66 98.45

รวมสินทรัพย์  326,487,540,195.22 100.00



ANNUAL REPORT    
ROYAL IRRIGATION  DEPARTMENT 2017

รายงานประจำาปี  2560  กรมชลประทาน 67

ANNUAL REPORT    
ROYAL IRRIGATION  DEPARTMENT 2017

รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งานที่ทำา ( หน่วย : บาท ) คิดเป็นร้อยละ

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น  1,831,716,775.33 0.56

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  2,000.00 -

เงินรับฝากระยะสั้น  1,443,798,596.38 0.44

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  581,783.48 -

รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,276,099,155.19 1.00

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว  32,479,459.96 0.02

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  8,850,000.00 -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  2,582,198.16 -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  43,911,658.12 0.02

รวมหนี้สิน  3,320,010,813.31 1.02

สินทรัพย์สุทธิ  323,167,529,381.91 98.98

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน  76,356,181,337.91 23.38

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  246,811,348,044.00 75.60

ก�าไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน  -    -

รวมสินทรัพย์สุทธิ  323,167,529,381.91 98.98

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ  326,487,540,195.22 100.00
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รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งานที่ทำา ( หน่วย : บาท ) คิดเป็นร้อยละ

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ  62,299,202,276.88 99.97

รวมรายได้จากรัฐบาล  62,299,202,276.88 99.97

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  5,647,778.67 0.01

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค  6,847,703.98 0.01

รายได้อื่น  6,639,291.12 0.01

รวมรายได้จากแหล่งอื่น  19,134,773.77 0.03

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  62,318,337,050.65 100.00

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  7,706,918,834.23 12.37

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ  2,792,273,116.09 4.48

ค่าตอบแทน  41,234,594.36 0.07

ค่าใช้สอย  13,344,157,652.14 21.41

ค่าวัสดุ  484,371,870.45 0.78

ค่าสาธารณูปโภค  992,805,461.44 1.59

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  11,897,118,310.40 19.09

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  1,014,324,250.32 1.63

ค่าใช้จ่ายอื่น  1,553,560,272.60 2.49

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  39,826,764,362.03 63.91

รายได้สูง  (ตำ่า)  กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  22,491,572,688.62 36.09

รายได้ / ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน

ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ - -

รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน - -

รวมค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน - -

รายได้สูง / (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  22,491,572,688.62 36.09

รายได้แผ่นดินสุทธิจากการถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย (17,482,931.66)  -   

รายได้สูง / (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  22,474,089,756.96 36.09
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รายงานการเงิน

งบเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - 2560

งานที่ทำา   (หน่วย : พันบาท) คิดเป็นร้อยละ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน  5,078,549  3,678,949 1.55 1.20

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  321,408,991  301,864,459 98.45 98.80

รวมสินทรัพย์  326,487,540  305,543,408 100 100

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน  3,276,099  2,573,786 1.00 0.84

หนี้สินไม่หมุนเวียน  43,911  47,085 0.02 0.02

รวมหนี้สิน  3,320,010  2,620,871 1.02 0.86

สินทรัพย์สุทธิ  323,167,530  302,922,536 98.98 99.14

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ  326,487,540  305,543,408 100 100

งบเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - 2560

งานที่ทำา   (หน่วย : พันบาท) คิดเป็นร้อยละ

2560 2559 2560 2559

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล  62,299,202  66,111,942 99.97 99.97

รายได้จากแหล่งอื่น  19,134  24,337 0.03 0.03

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  62,318,336  66,136,279 100 100

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  39,826,764  40,588,984 63.91 61.37

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  22,491,572  25,547,295 36.09 38.63

รายได้ / ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน  -    -    -   -

รายได้สูง / (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  22,491,572  25,547,295 36.09 38.63

รายการพิเศษ (17,482) (60)  -    -   

รายได้สูง / (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  22,474,090  25,547,235 36.09 38.63 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมชลประทานมสีนิทรพัย์ทัง้สิน้ ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียนร้อยละ 1.55 (5,078,549,470.56 บาท) 
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 98.45 (321,408,990,724.66 บาท) 
 
 สินทรัพย์หมุนเวียนรายการหลักเป็นลูกหนี้ระยะสั้นร้อยละ 1.29 (4,204,309,919.62 บาท) รองลงมาเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดร้อยละ 0.24 (793,913,854.69 บาท) ประกอบด้วยเงินสดในมือ จ�านวน 22,699.00 บาท เงินทดรองราชการ จ�านวน 8,850,000.00 
บาท เงินฝากสถาบันการเงิน จ�านวน 501,179,749.67 บาท และเงินฝากคลัง จ�านวน 283,861,406.02 บาท สินค้าและวัสดุคงเหลือ 
ร้อยละ 0.02 (75,936,293.83 บาท)  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.00 (4,389,402.42 บาท)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการหลักเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ร้อยละ 50.71 (165,552,105,049.01 บาท) รองลงมาเป็น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 47.47 (154,982,699,187.08 บาท) ประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) จ�านวน 
3,573,057,763.71 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารและส่ิงปลูกสร้างที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 10 ปีขึ้นไป ครุภัณฑ์ (สุทธิ) จ�านวน 
775,860,791.39 บาท และงานระหว่างก่อสร้าง จ�านวน 150,633,780,631.98 บาท ลูกหนี้ระยะยาวร้อยละ 0.27 (870,825,992.42 บาท) 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ 0.00 (3,360,496.15 บาท) ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) จ�านวน 3,360,490.15 บาท 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) จ�านวน 6.00 บาท

การวิเคราะห์แสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน  ร้อยละ 1.55   
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ  0.24
   ลูกหนี้ระยะสั้น ร้อยละ  1.29
   สินค้าและวัสดุคงเหลือ ร้อยละ  0.02
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ร้อยละ  0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ร้อยละ 98.45

 ลูกหนี้ระยะยาว ร้อยละ 0.27
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 47.47
 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ร้อยละ  50.71
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ 0.00
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.00

50.71% 47.47%

0.24% 1.29% 0.02% 0.00% 0.27%

0.00%
0.00%
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หนี้สินหมุนเวียน  ร้อยละ 1.00   
  เจ้าหนี้ระยะสั้น ร้อยละ  0.56
   เจ้าหนี้เงินโอน ร้อยละ  0.00
 และรายการอุดหนุนระยะสั้น 
   เงินรับฝากระยะสั้น ร้อยละ  0.44
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น ร้อยละ  0.00

หนี้สินไม่หมุนเวียน  ร้อยละ 0.02

 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ร้อยละ 0.02
 เงินทดรองราชการ ร้อยละ 0.00
 รับจากคลังระยะยาว 
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ร้อยละ  0.00

สินทรัพย์สุทธิ  ร้อยละ 98.98

 ทุน ร้อยละ 23.38
 รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่าย ร้อยละ 75.60

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมชลประทานมหีนีส้นิและสนิทรพัย์สทุธิ ประกอบด้วยหนีส้นิรวม คดิเป็นร้อยละ 1.02 (3,320,010,813.31 
บาท) และสนิทรพัย์สุทธร้ิอยละ 98.98 (323,167,529,381.91 บาท)
 
 หนีส้นิรายการหลกัเป็นหนีส้นิหมนุเวยีนประเภทเงนิรบัฝากระยะสัน้ร้อยละ 0.44 (1,443,798,596.38 บาท) เจ้าหนีร้ะยะสัน้ร้อยละ 0.56 
(1,831,716,775.33 บาท) หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ร้อยละ 0.00 (581,783.48 บาท) เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะสัน้ร้อยละ 0.00 
(2,000.00 บาท) และหนี้สินรายการรองเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนประเภทรายได้รอการรับรู้ระยะยาวร้อยละ 0.02 (32,479,459.96 บาท) 
เงนิทดรองราชการรับจากคลังระยะยาวร้อยละ 0.00 (8,850,000.00 บาท) และหนีส้นิไม่หมนุเวยีนอืน่ร้อยละ 0.00 (2,582,198.16 บาท)

 สนิทรพัย์สทุธร้ิอยละ 98.98 (323,167,529,381.91 บาท) ประกอบด้วยทนุทีเ่กดิจากการบนัทกึสนิทรพัย์และหนีส้นิตามเกณฑ์คงค้าง
ร้อยละ 23.38 (76,356,181,337.91 บาท) และรายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมร้อยละ 75.60 (246,811,348,044.00 บาท)

75.60%

23.38%

0.56% 0.00% 0.44% 0.02% 0.00% 0.00%

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

0.00%
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รายได้

รายได้จากรัฐบาล  ร้อยละ 99.97   
  รายได้จากงบประมาณ ร้อยละ  99.97

รายได้จากแหล่งอื่น  ร้อยละ 0.03

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ร้อยละ 0.01
 รายได้จากเงินช่วยเหลือ ร้อยละ 0.01
 และเงินบริจาค 
 รายได้อื่น ร้อยละ  0.01

99.97%

0.01% 0.01% 0.01%

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมชลประทานมีรายได้จากรัฐบาลร้อยละ 99.97 (62,299,202,276.88 บาท) และรายได้จากแหล่งอื่น
ร้อยละ 0.03 (19,134,773.77 บาท)
 
 รายได้จากรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงบประมาณร้อยละ 99.97 (62,299,202,276.88 บาท) ประกอบด้วย รายได้จาก 
งบบุคลากร จ�านวน 6,645,736,141.97 บาท รายได้จากงบด�าเนินงาน จ�านวน 1,823,266,511.65 บาท รายได้จากงบลงทุน จ�านวน 
37,450,827,256.81 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ใช้ในการจัดหาแหล่งน�้าและเพ่ิมพื้นที่ชลประทานและใช้ในการจัดการน�้าชลประทาน รายได้ 
จากงบอุดหนุน จ�านวน 343,174.30 บาท รายได้จากงบกลาง จ�านวน 11,848,501,452.33 บาท รายได้จากเงินกู้จากรัฐบาล จ�านวน 
3,689,649,374.29 บาท และรายได้จากงบรายจ่ายอื่น จ�านวน 913,816,973.29 บาท (มีเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ จ�านวน 
72,938,607.76 บาท)

 รายได้จากแหล่งอื่น ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค จ�านวน 6,847,703.98 บาท รายได้อื่น จ�านวน 
6,639,291.12 บาท และรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จ�านวน 5,647,778.67 บาท 
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ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ  12.37
ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ ร้อยละ  4.48
ค่าตอบแทน ร้อยละ  0.07
ค่าใช้สอย ร้อยละ  21.41
ค่าวัสดุ ร้อยละ  0.78
ค่าสาธารณูปโภค  ร้อยละ  1.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ร้อยละ  19.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  ร้อยละ  1.63
ค่าใช้จ่ายอื่น ร้อยละ  2.49

19.09%

12.37%

4.48%

21.41%

1.63% 2.49%

0.07%

1.59%

0.78%

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมชลประทานมีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้สอยร้อยละ 21.41 (13,344,157,652.14 บาท) รองลงมา
เป็นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายร้อยละ 19.09 (11,897,118,310.40 บาท) ค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ 12.37 (7,706,918,834.23 บาท)  
ค่าบ�าเหน็จบ�านาญร้อยละ 4.48 (2,792,273,116.09 บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นร้อยละ 2.49 (1,553,560,272.60 บาท) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ร้อยละ 1.63 (1,014,324,250.32 บาท) และค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 1.59 (992,805,461.44 บาท)

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�านวน 7,706,918,834.23 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน จ�านวน 2,469,532,886.64 บาท ค่าจ้าง จ�านวน 
3,043,261,767.96 บาท ค่ารักษาพยาบาล จ�านวน 608,017,264.52 บาท เงินช่วยการศึกษาบุตร จ�านวน 62,622,889.00 บาท และค่าใช้
จ่ายบุคลากรอื่น จ�านวน 1,523,484,026.11 บาท 

 ค่าใช้จ่ายอื่น จ�านวน 1,553,560,272.60 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดซื้อที่ดิน 
 
 ค่าสาธารณูปโภค จ�านวน 992,805,461.44 บาท ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า จ�านวน 873,148,378.27 บาท ค่าน�้าประปา จ�านวน 
23,181,194.27 บาท และค่าสาธารณูปโภคอื่น จ�านวน 96,475,888.90 บาท 
 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย จ�านวน 11,897,118,310.40 บาท ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จ�านวน 
353,053,951.91 บาท ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ จ�านวน 746,308,174.41 บาท ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน จ�านวน 
10,790,358,377.58 บาท และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์อ่ืน จ�านวน 6,950,620.36 บาท และค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�านวน 
447,186.14 บาท
 
 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมชลประทานมีบุคลากรตามบัญชีถือจ่ายประกอบด้วยข้าราชการ จ�านวน 6,620 คน ลูกจ้างประจ�า
จ�านวน 11,361 คน พนักงานราชการ จ�านวน 7,279 คน)
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พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน

	 วันที่	13	ธันวาคม	2559  

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนินไปประทบัแรม 
ณ เรือนทีป่ระทบัภายในส�านกังานชลประทานที ่6 จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ�านาจเจริญ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม ระหว่างวนัที ่13 - 16 ธนัวาคม 2559 โดยมี
นายโสภณ ธรรมรกัษา ผูท้รงคณุวฒุด้ิานวศิวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายปรีชา 
จานทอง ผู้อ�านายการส�านักงานชลประทานที่ 6 นายเจนจิตร โพธ์ิปลั่ง ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและจัดการน�้าในพ้ืนที่ลุ่มต�่า ส�านักงาน

ชลประทานที่ 6) พร้อมด้วยผู้อ�านวยการโครงการชลประทานในเขตส�านักงานชลประทานที่ 6 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน 
รอเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ เรือนประทับแรม ส�านักงานชลประทานที่ 6 อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

	 วันที่	19	ธันวาคม	2559 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวัดตาก ที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จังหวัดตาก 
โดยมีนายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) 
นายประพิศ จันทร์มา ผู้อ�านวยการกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 4 และข้าราชการกรมชลประทานเฝ้าฯ รับเสด็จ 

	 วันที่	17	มกราคม	2560  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ที่ 3 ต�าบล
คลองท่อมเหนือ อ�าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายโรจน์วัฒน์  อินทร์ทุ่ง ผู้อ�านวยการกอง
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และข้าราชการกรมชลประทานเฝ้าฯ 
รับเสด็จ

	 วันที่	24	มกราคม	2560 

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัส�านกังาน
ชลประทานที่ 1 อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดี  
กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ และถวายรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งเป็นการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน�้า จากล�าน�้าแม่แตงไปยังเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชลและส่งผ่านไป
ให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าของอ่างเก็บน�้าเข่ือนแม่กวง
อุดมธารา ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น�้าด้านอุปโภค - บริโภค การเกษตร ท่องเที่ยว 

และอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล�าพูน โดยมีการบริหารจัดการน�้า ในลุ่มน�้าแม่แตง - แม่งัด - แม่กวง ร่วมกัน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่        
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	 วันที่		6	มีนาคม	2560 

   สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัิ
พระราชกรณียกิจ ในเขตพื้นที่อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีนายสุรศักดิ์ สุพรรณคง 
ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานน่าน พร้อมด้วยข้าราชการโครงการชลประทานน่าน เฝ้าฯ 
รับเสด็จ

	 วันที่	26	เมษายน	2560  

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัิ
พระราชกรณียกิจ ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายโสภณ ธรรมรักษา ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายสัญฐิต พีรานนท์ ผู้อ�านวยการส่วน 
กิจกรรมพิเศษ นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 8 นายกิติกุล 
เสภาศีราภรณ์ ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ 
รับเสด็จ

	 วันที่	11		พฤษภาคม		2560		 

    สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนินไปตรวจเยีย่ม
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  โดยมี
นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) เฝ้าฯ 
รับเสด็จ

	 วันที่	26	มกราคม	2560	  

  สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองแขม ต�าบลเมอืงนะ อ�าเภอเชยีงดาว จงัหวัดเชยีงใหม่ โดยมนีายโสภณ ธรรมรกัษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน พร้อมด้วย 
นายจารวุตัร เลศิศลิป์เจรญิ ผูอ้�านวยการส�านกังานชลประทานที ่1 และคณะ เฝ้าฯ รับเสดจ็
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พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน

	 วันที่	24	พฤษภาคม	2560 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้าทุ ่งใหญ่ ต�าบลหนองโดน อ�าเภอ 
ล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน และ 
ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ รองอธิบดฝ่ีายบ�ารงุรกัษา กราบบงัคมทลูรายงานการจดัการน�า้ของ
กรมชลประทานตามแนวพระราชด�าริ พร้อมด้วยนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม 
นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 8 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ 
ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ 

โดยได้เสด็จทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าทุ่งใหญ่ และทรงเสด็จเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้าทุ่งใหญ่

	 วันที่		25		พฤษภาคม	2560  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โครงการ “ทางนี้มีผล  ผู้คนรักกัน” และ โครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอม
มะลิ 105 พระราชทาน “เพือ่นช่วยเพือ่น” บ้านหนองไผ่  ต�าบลระแงง  อ�าเภอศขีรภมู ิจงัหวดั
สุรินทร์ โอกาสนี้ นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู ้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 8 
นายประเทือง วันดี ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ กราบบังคมทูลรายงาน 
รายละเอียดโครงการจัดหาแหล่งน�้าสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวหอมมะลิ 105 
พระราชทาน “เพือ่นช่วยเพือ่น” รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เฝ้าฯ รบัเสดจ็

	 วันที่	19	พฤษภาคม	2560	  

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์
ไปทรงเปิดโครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงจนัทบรุอีนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิประตรูะบายน�า้
ปากคลองภกัดรี�าไพ อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ โดยม ีพลเอกฉตัรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยรูสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายเลิศวโิรจน์ โกวฒันะ รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสญัชยั เกตวุรชยั อธบิด ี
กรมชลประทาน นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ดร.สมเกียรติ ประจ�าวงษ์ 
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา ดร.ทวีศักดิ์ 
ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการกรมชลประทาน 
เฝ้าฯ รับเสดจ็ โดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างประตรูะบายน�า้และระบบโทรมาตรเตอืนภยัน�า้
ท่วมแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2551 สามารถบรรเทาอุทกภัยในตัวเมืองจันทบุรีได้ในระดับหนึ่ง 
ต่อจากนัน้มกีารขดุคลองผนัแยกน�า้จากแม่น�า้จนัทบรุก่ีอนทีจ่ะเข้าตวัเมืองจนัทบรุ ีและระบาย
ลงสู่ทะเล ปัจจบุนัโครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงจนัทบรุอีนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารไิด้ส�าเรจ็
เรียบร้อยแล้ว 
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	 	วันที่	3	มิถุนายน	2560 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 ณ กรมการข้าว 
กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา น�าชาวนาสู่ยุค 4.0” โดยนายธีรภัทร 
ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน 
ซึ่งกรมชลประทาน ส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง และโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาปัตตานี 
ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงภารกิจงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรม 
รวมทัง้พ้ืนทีท่ีส่มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระราชทานเมลด็พนัธุ์

ข้าว ในเขตพื้นที่บ้านดอนรัก จังหวัดปัตตานี ถวายรายงานโดย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม) แทนผู้อ�านวยการส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง

	 วันที่	8	กรกฎาคม	2560 

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทติยาทรกติคิณุ เสดจ็พระราชด�าเนิน เป็นองค์ประธาน
เปิดงาน “วนัเกษตรแห่งชาต ิประจ�าปี 2560” ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
ต�าบลบางพระ จงัหวดัชลบรุ ีโดยมีนายธรีภทัร ประยรูสทิธ ิปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม 
นายเกดิชยั ธญัวฒันกลุ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 9 และนางณภัทร เวียงค�ามา 
ผู้อ�านวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ถวายรายงานนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา
ด้านการชลประทาน” พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่งักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ รบัเสดจ็

	 วันที่	12	มิถุนายน	2560		 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิด
โรงงานจัดสร้างและซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจักรกลเติมอากาศ มูลนิธิชัยพัฒนา ณ พื้นที่ภายใน
กรมชลประทาน อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวัดนนทบรุ ีโดยมนีายธีรภทัร ประยรูสทิธ ิปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ 
รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา และข้าราชการกรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

	 วันที่	31	กรกฎาคม	2560	 

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตร
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา 
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) ถวายรายงานแนวทางและแผนงานโครงการ เพ่ือสนับสนุน 
แหล่งน�า้บรเิวณศนูย์การเรยีนรูเ้กษตรอินทรย์ี พร้อมด้วยนายเทพพงษ์ ตรเีนตร ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานชลประทานที่ 3 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ 
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พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน

	 วันที่	3	สิงหาคม		2560		 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านห้วย 
น�้ากืน และ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านดอนล้าน อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
โดยมีนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยนายกฤตย์  
สวาสดิ์มิตร  ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานเชียงราย นายทวีชัย โค้วตระกูล หัวหน้าฝ่าย
วิศวกรรม นายธีรพงษ์  เทพทองพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 เฝ้าฯ รับเสด็จ 

	 วันที่	11	สิงหาคม	2560  

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิด
งาน สสีนัพรรณไม้ เทดิไท้บรมราชนินีาถ ครัง้ที ่11 โดยมนีายพรชยั แสงองัศมุาลี ผูท้รงคณุวฒุิ
ด้านวศิวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) พร้อมด้วยนายสุรชาต ิมาลาศรี ผูอ้�านวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน 
เฝ้าฯ ถวายบรรยายสรุป การบริหารจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริในหลวงรัชกาลท่ี 9 
และงานพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ ด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

	 วันที่	4	กันยายน	2560		 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์
พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี เพื่อทอดพระเนตรการด�าเนินงานโครงการฯ 
และความก้าวหน้าการด�าเนินงานจัดการน�้าในพื้นที่ต�าบลพุคา อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

	 วันที่	19	กันยายน	2560  

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จงานของดีเมืองนราธิวาส 
และทอดพระเนตรซุ้มนิทรรศการของกรมชลประทาน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายโสภณ ธรรมรักษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) และข้าราชการส�านักงาน
ชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ
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	 วันที่	20	กันยายน	2560			 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรผลการ 
ด�าเนินงานของโรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามิยะห์ ต�าบลซากอ อ�าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและ
โครงการ) กรมชลประทาน และข้าราชการส�านักงานชลประทานที่ 17 เฝ้าฯ รับเสด็จ

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 วันที่	13	ตุลาคม	2559			 
   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสัญชัย เกตุวรชัย 
อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้าในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและพระนครศรี 
อยธุยา โดยม ีดร.ทองเปลว กองจนัทร์ รองอธบิดฝ่ีายบ�ารงุรกัษา บรรยายสรปุสถานการณ์น�า้ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปการด�าเนินการในความรับผิดชอบ ณ เขื่อนป่าสัก 
ชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี - สระบุรี

 วันที่	16	ตุลาคม	2559	 
   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีถวาย 
ความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในพระบรมโกศ ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ
อันหาที่สุดมิได้ ตราบชั่วนิรันดร์กาล ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

 วันที่	27	ตุลาคม	2559	 
   นายประพิศ จันทร์มา ผู้อ�านวยการกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง และเจ้าหน้าที่ 
กองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง น�าของแจกแก่ประชาชนผู้มาร่วมลงนามถวายความอาลัย 
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ณ เต็นท์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 วันที่	28	ตุลาคม	2559	 
  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัพิธีบ�าเพญ็พระราชกุศล ปัณรสมวาร 
ครบ 15 วัน ถวายฯ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุชาติ 
หาญชนะชยักูล ผูท้รงคณุวุฒด้ิานวิศวกรรมโยธา (ด้านบ�ารงุรกัษา) กรมชลประทาน พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีใ่นสงักัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศล เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

 วันที่	2	พฤศจิกายน		2559	 
   นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร�าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย 
อีกทั้งบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมา เป็นเวลา 70 ปี และยังทรงสถิต
อยู่ในใจของปวงประชาชนชาวไทยอย่างไม่มีวันลืมเลือน 

 วันที่	5	พฤศจิกายน	2559	 
  นายสรุยิะ อมรโรจน์วรวฒุ ิผูว่้าราชการจังหวดัปราจนีบรุ ีร่วมกับข้าราชการทกุหมูเ่หล่า 
ผู ้ประกอบการ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกร 
จังหวัดปราจีนบุรี จ�านวนประมาณ 35,000 คน ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยผู้เข้าร่วมพิธีแปรอักษรในรูปแบบสัญลักษณ์ของโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิจงัหวดัปราจีนบรุ ีและผูว่้าราชการจังหวดัปราจนีบรุไีด้ลงนามถวายความอาลยั 
และกล่าวค�าถวายอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช จากนัน้บรรดา
ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที ณ อ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา 
จังหวัดปราจีนบุรี
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 วันที่	21	พฤศจิกายน	2559		 
  ดร.สมเกียรติ ประจ�าวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เข้ารับรางวัล THAILAND ICT 
AWARDS (TICTA) 2016 หมวดที่ 11 : Research and Development : ช่ือผลงาน 
ชดุโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ส�าหรบัการส�ารวจและท�าแผนทีภู่มปิระเทศความละเอยีดสงู เพ่ือ
ควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนและเรือส�ารวจหยั่งลึกน�้า ซึ่งจัดโดยสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) และธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (SME Bank) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร ์

ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ พร้อมน�าทีมซอฟต์แวร์
ไทย 20 ทีม ร่วมประกวดระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก APICTA 2016 ณ ประเทศไต้หวัน ณ ห้อง เลอ โลตัส โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
กรุงเทพมหานคร

 วันที่	22	พฤศจิกายน		2559	 
  นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ารุงรักษา) 
เป็นประธานการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความอาลัยและส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 
ด้วยการร้องเพลงชาตร่ิวมกนั ยนืสงบนิง่แสดงความอาลยั (89 วนิาท)ี กล่าวค�าถวายปฏญิาณ
แสดงความจงรักภักดี ร้องเพลงจ�าขึ้นใจ เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี และ
กจิกรรมท�าดด้ีวยใจ เจรญิวปัิสสนา (นัง่สมาธ)ิ แผ่เมตตา เป็นเวลา 15 นาท ีโดยมนีายชติชนก 
สมประเสริฐ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ส�านักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง (อาคารที่ท�าการใหม่) ส�านักงานชลประทานที่ 8 จังหวัด
นครราชสีมา

 วันที่	22	พฤศจิกายน	2559	 
  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร 
ระดับสูง ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจ�าวงษ์ รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ และข้าราชการกรมชลประทาน ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เพือ่แสดงความจงรักภกัดี
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก ่
พสกนกิรชาวไทย อกีทัง้บนัดาลให้เกดิการพฒันาประเทศในทกุด้านตลอดมาเป็นเวลา 70 ปี 
แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชนชาวไทย 

ด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน และขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย (89 วินาที) ต่อจากน้ันร่วมร้องเพลง 
เพลงจ�าขึ้นใจ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 วันที่	9	ธันวาคม	2559	 
  โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ส�านกังานชลประทานที ่ 1 จดันทิรรศการ “พ่อของชาติ 
ปราชญ์ของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการถวายความอาลัย และน้อมร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 วันที่	30	พฤศจิกายน	2559
  ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2559 ณ ท�าเนียบรัฐบาล เชิญชวนให้ข้าราชการออกก�าลังกายเพื่อให้เกิดการต่ืนตัวในการ
ท�างาน ทุกวันพุธเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น. เป็นต้นไป 
ในการนี้กรมชลประทานก�าหนดให้จัดกิจกรรมการออกก�าลังกาย เพื่อรณรงค์และส่งเสริม 
ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานออกก�าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดีโดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มตั้งแต ่
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 15.00 – 16.30 น. ส่วนกลาง 
จัดกิจกรรมออกก�าลังกาย ณ โรงอาหารใหม่ กรมชลประทาน ถนนสามเสน ส�านักงาน

ชลประทานที่ 1 - 17 ส�านักวิจัยและพัฒนา และส�านักเครื่องจักรกล จัดกิจกรรมออกก�าลังกาย สถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละ 
หน่วยงาน

	 วันที่	16		ธันวาคม	2559		  

   นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมผู้บริหารจากส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า
งานก่อสร้างโครงการเพ่ิมปริมาณน�้า ในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 
โดยมนีายสญัชยั เกตวุรชยั อธิบดีกรมชลประทาน นายณรงค์ ลนีานนท์ รองอธิบดฝ่ีายก่อสร้าง 
กรมชลประทาน นายชยันต์ เมืองสง ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ และ 
นายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์ ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 และ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ประชาชนในพืน้ทีใ่ห้การต้อนรบั และดงูานเจาะอุโมงค์ด้วยเครือ่งเจาะ 

Tunnel Boring Machine อุโมงค์ส่งน�้าช่วงแม่งัด - แม่กวง สัญญาที่ 2 บ้านป่าสักงาม ต�าบลลวงเหนือ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

	 วันที่	12	มกราคม	2560

  นายแมน ฉิมทวี นายช่างโยธาอาวุโส (หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2) นายจิตติพัฒน ์
แสงดารา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 ร่วมกับ 
พลเรือตรี วรงกรณ์  โอสถานนท์  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าส�ารวจ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้าล�ารูใหญ่ อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ANNUAL REPORT    
ROYAL IRRIGATION  DEPARTMENT 2017

รายงานประจำาปี  2560  กรมชลประทาน 87

ANNUAL REPORT    
ROYAL IRRIGATION  DEPARTMENT 2017

	 วันที่	13	มกราคม	2560		

  นายค�านึง ชูชาติ  ผู้อ�านวยการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาภาษีเจริญ  พร้อมด้วยนายศุภกิจ  
ต้นวิบูลศักดิ์ หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น�้าชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) และเจ้าหน้าที่ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนาเปียกสลับแห้งของนายส�ารวย โพธ์ิแดง ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม พื้นที่ฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 และชี้แนะแนวทางการท�านา
เปียกสลับแห้ง

 วันที่	16	มกราคม	2560	 
   นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน รับมอบของบริจาคและเงินสดจ�านวน 
233,642 บาท เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้ จากส�านักงานชลประทานที่ 12 
โดยนายสุชาติ เจริญศรี ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 12 มอบหมายให้ นายเนรมิต 
เทพนอก ผู้อ�านวยการส่วนบริหารจัดการน�้าและบ�ารุงรักษา และนายบุญฤทธิ์ รอดเช้ือ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนมอบเงินสดและสิ่งของบริจาค ประกอบด้วยข้าวสาร 
อาหารแห้ง ณ อาคารที่ท�าการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

 วันที่	16	มกราคม	2560			 
   นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 
และคณะ ร่วมกับนายมงกุฏ เศรษฐเอกพันธ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ส�ารวจพ้ืนที่ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผล 
กระทบจากน�้าท่วมขังในเขตโครงการพัฒนาลุ่มน�้าตาปี - พุมดวง บริเวณอ�าเภอท่าฉาง และ
อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตั้งเครื่องผลักดันน�้าและเครื่องสูบน�้า

 วันที่	17	มกราคม	2560			 
   นายมงคล อิ่มดม นายช่างเครื่องกลอาวุโส (หัวหน้าฝ่ายช่างกล) และนายสนธยา 
พรหมประสิทธิ์  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 
ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ติดตั้งเคร่ืองผลักดันน�้าบริเวณวัดทุ่งอ่าว 
ต�าบลลีเล็ด อ�าเภอท่าฉาง และบริเวณ ก.ม.0+000 คลอง MD1A (คลองล�าใน) พื้นที่หมู่ที่ 6 
ต�าบลท่าเคย อ�าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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 วันที่	18	มกราคม	2560	 
  นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายมนัส ก�าเนิดมณี ผู้อ�านวยการส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่ีน้องชาวศรีย่าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาส
ครบก�าหนดสตมวาร (100 วัน) ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณ
ซุ้มแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าอาคารที่ท�าการ
ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

 วันที่	18	มกราคม	2560	 
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมวิชาการเกษตร ศึกษา 
ดูงานการใช้บัตรเครดิตราชการของกรมชลประทาน กองการเงินและบัญชี โดยมีนางสาว 
ทิพาภรณ์  วชิราภากร ผู้อ�านวยการกองการเงินและบัญชี พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ

 วันที่	20	มกราคม	2560	 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานราชการในจังหวัด พสกนิกรชาว
สมุทรสาคร พร้อมด้วย โครงการชลประทานสมุทรสาคร โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
ภาษีเจริญ ได้เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย ครบก�าหนดสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยจดังานขึน้ ณ บริเวณโครงการแก้มลงิ ประตรูะบายน�า้ 
สนามชยั - มหาชยัอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบลโคกขาม อ�าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
โดยมีนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้กล่าว 
ประวตัคิวามเป็นมาของโครงการแก้มลงิ เพือ่เป็นความรูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วมงาน ประมาณ 1,500 คน 

และได้มีกิจกรรม แปรอักษร “แก้มลิงสมุทรสาคร” จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ด้วย

	 วันที่	22	มกราคม	2560

  นายทรงฤทธิ ์ ดษิฐค�าเรงิ หวัหน้าฝ่ายก่อสร้างที ่1 และนายไพศาล นกมชียั วศิวกรโยธา 
ช�านาญการ ส�านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที ่10 เข้าร่วมประชุมการวางแผนป้องกนั
อุทกภัยและน�้าแล้ง ในเขตอ�าเภอทุ่งสง และอ�าเภอใกล้เคียงในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดตรัง โดยมติที่ประชุมเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก่อสร้างโครงการ 
อ่างเกบ็น�า้วงัหบีอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช และด�าเนนิการก่อสร้าง
เปิดช่องระบายน�้าในเขตพื้นที่อ�าเภอทุ่งสง ไปจนถึงปากแม่น�้าตรัง โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน 
ผู้อ�านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) นายทรงชัย 

วงษ์วัชรด�ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมด้วย

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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	วันที่	26		มกราคม	2560					

  นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดประตูระบายน�้า 
พระอาจารย์จื่อ (ล�าเชียงทา) อ�าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีท่านพระครูวิมล
ภาวนาคุณ (หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อมอบเป็นของขวัญและ 
ส่งความสขุปีใหม่ให้ชาวชยัภมู ิโดยมหัีวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชยัภมู ิผูน้�าชมุชน ราษฎร
ในพื้นที่อ�าเภอหนองบัวระเหว และอ�าเภอบ้านเขว้า เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก 
ประตูระบายน�้าพระอาจารย์จื่อ (ล�าเชียงทา) ก่อสร้างโดยส�านักงานก่อสร้างชลประทาน 
ขนาดใหญ่ที่ 13 เริ่มด�าเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ใช้งบประมาณ 
ทั้งสิ้น 234,000 บาท มีความจุ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน�้าท่วมใน
พื้นที่ เป็นแหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภค - บริโภค และการผลิตน�้าประปาในเขตเทศบาลต�าบล
หนองบัวระเหว สามารถส่งน�้าช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูก 12,000 ไร่ ภายในงานมีการมอบ 
ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้ความร่วมมือสละที่ดิน นิทรรศการโครงการประตูระบายน�้า 
พระอาจารย์จื่อ (ล�าเชียงทา) และปล่อยพันธุ์ปลาน�้าจืด

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	-	2561

  ส�านักงานชลประทานที่ 9 ร่วมกับ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน และส�านกับรหิารโครงการ ด�าเนนิการโครงการพฒันาลุม่น�า้แบบ
ประชารัฐ ซึ่งเป็นการผสมผสานแนวคิดและแผนยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 
ระหว่าง ศาสตร์พระราชากับยุทธศาสตร์การด�าเนินงานภาครัฐ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 
และยทุธศาสตร์การมส่ีวนร่วมของกรมชลประทาน ใช้ระยะเวลาด�าเนนิการ 
2 ปี แบ่งเป็น 11 ขั้นตอน โดยน�ากระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการ

ด�าเนินงานทั้ง 11 ขั้นตอน ผ่านการจัดเวทีประชาคมประมาณ 16 - 61 ครั้ง/ลุ่มน�้า 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ส�านักงานชลประทานที่ 9 ได้ด�าเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน�้าแบบประชารัฐ  ในพื้นที่น�าร่อง 8 
ลุ่มน�้าย่อย จาก 8 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว) ครอบคลุม 8 อ�าเภอ 12 ต�าบล 45 
หมู่บ้าน มีผู้รับประโยชน์จากโครงการ 4,167 ครัวเรือน คิดเป็นจ�านวนประชากร 16,295 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักงาน
ชลประทานที่ 9 ด�าเนินการแล้วเสร็จ 4 ขั้นตอน

 วันที่	22	กุมภาพันธ์	2560			 
   ส�านักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการ “อุบล
เมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก” เพ่ือเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นการ 
รวมพลัง สร้างความสามัคคีของคนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นายไพฑูรย ์
ไชยภูมสิกลุ รองผูอ้�านวยการส�านกังานชลประทานที ่7 นายศกัดิม์งคล มิง่เมอืง ผูอ้�านวยการ
ส่วนเครื่องจักรกล ส�านักงานชลประทานที่ 7 เจ้าหน้าที่ส�านักงานชลประทานที่ 7 หน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ�าเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  และร่วมกันท�ากิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีเจ้าหน้าที่ส�านักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 
100 คน ท�าความสะอาดบริเวณสี่แยกโตโยต้าอุบลราชธานี ถึงหน้าส�านักงานชลประทานที่ 7
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	 วันที่	22	-	23	กุมภาพันธ์	2560		

   กองแผนงานร่วมกับส�านักงานชลประทานที่ 13 ได้ก�าหนดโครงการสัมมนาเชิง 
ปฏิบัติการเก่ียวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
ชลประทาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3 โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาในเขตพื้นที่
ส�านักงานชลประทานที่ 9 - 13 ประกอบด้วย ผู้ขออนุญาตใช้น�้าชลประทาน ชุมชนใกล้ 
ทางน�้า และเจ้าหน้าที่โครงการที่มีการจัดเก็บค่าน�้าชลประทาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ เก่ียวกับเงินทุน 
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และการบริหารจัดการตามภารกิจของกรมชลประทาน 

อย่างถกูต้อง รบัทราบปัญหาของผู้รับบริการ ทีไ่ด้รับจากการบรหิารจดัการน�า้ในพืน้ทีท่ีม่ผีลกระทบต่อการจดัเกบ็ค่าน�า้ชลประทาน และเพือ่
สร้างการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความสัมพันธ์ ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้รับบริการและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ 
การชลประทาน ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 วันที่	3	มีนาคม	2560	 
  นายประพิศ จันทร์มา ผู้อ�านวยการกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 - 16 เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง 
ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กผู้พิการทางสมองโรงเรียน 
วัดหน่อพุทธางกูร จังหวัดสุพรรณบุรี

 วันที่	6	มีนาคม	2560		 
  ดร.สมเกียรติ ประจ�าวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายอโนทัย จันทร์พูล ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 และนายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์ ผู้อ�านวยการ
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน เป็นตัวแทนกรมชลประทานเข้า 
รับรางวัล ในพิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจ�าปี 2559 (EIA 
Monitoring Award 2016) ซึ่ง พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการมอบรางวัล โดยในปีนี้กรมชลประทาน

รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งน�้า จ�านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก โครงการอ่างเก็บน�้า
คลองหลวงรชัชโลทรอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัชลบรีุ และโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยน�า้รีอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จงัหวัดอตุรดติถ์ 
ณ ห้องคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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	 วันที่	8	มีนาคม	2560 
  ดร.สมเกียรติ ประจ�าวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนกรมชลประทานเข้าร่วม
พิธลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื “การพฒันาระบบศนูย์กลางข้อมลูการวิจยัการเกษตร
ของประเทศ” ที่จัดขึ้นภายในงาน “การขับเคลื่อนงานวิจัยการเกษตร สู่ ไทยแลนด์ 4.0” 
ร่วมกับส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว 
กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบ
ศนูย์กลางข้อมลูงานวจิยัของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัการข้อมลู

งานวจิยัการเกษตรและงานวจิยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ส�าหรบัการใช้ประโยชน์ร่วมกนั และให้บรกิารข้อมลูงานวิจยัด้านการเกษตรแก่ทกุภาคส่วน 
และมาตรการบูรณาการข้อมูลความรู้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ณ ห้องวิภาวดี บอลรูมซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

	 วันที่	13	มีนาคม	2560

  นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยนายสมชาย 
คงเมค ีผูอ้�านวยการส่วนเครือ่งจกัรกล นายเกียรตศิกัดิ ์หนแูก้ว ผูอ้�านวยการโครงการก่อสร้าง 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ฝายบ้านวังโป่ง หมู่ 5 บ้านวังโป่ง ต�าบลร้องกวาง อ�าเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามงานก่อสร้างฝายคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ ให้การ 
ด�าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

	 วันที่	14	มีนาคม	2560

  นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยนาย
เกียรตศิกัดิ ์หนแูก้ว ผูอ้�านวยการโครงการก่อสร้าง และนายสมชาย คงเมค ีผูอ้�านวยการส่วน
เครือ่งจกัรกล ลงพ้ืนทีต่ดิตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างฝายสันป่าหนิพร้อมระบบส่งน�า้ 
ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายชวนินทร์ สุภาษา หัวหน้า
ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง ส�านักงานชลประทานที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง น�า
ลงพื้นที่ และรายงานความก้าวหน้างานในครั้งนี้

 วันที่	16	มีนาคม	2560			 
   ส�านักงานชลประทานที่ 7 แถลงข่าวเตรียมความพร้อมรับสถาณการณ์ภัยแล้งปี 2560 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ภัยแล้งปี 2560 โดยมีนายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ชลประทานที่ 7 เป็นผู้แถลงข่าวในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้อ�านวยการส่วน ผู้อ�านวยการโครงการ 
และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมงาน และได้รบัความสนใจจากสือ่โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ วทิยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากช่องต่างๆ ณ ห้องประชุมส�านักงานชลประทานที่ 7
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 วันที่	20	มีนาคม	2560	 
  นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน และนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการประปา
ส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอื (MOU) เพือ่กจิการประปา
ระหว่าง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ การประปาส่วนภมูภิาค กระทรวง
มหาดไทย ณ ห้องประชุมอาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่ 
นายสัญชยั เกตวุรชัย กล่าวว่า ความร่วมมอืของทัง้สองหน่วยงานเป็นจดุเริม่ต้นของการบรหิาร
จัดการน�้าอย่างยั่งยืน เพื่อการอุปโภคบริโภค เมื่อกรมชลประทานมีโอกาสท�างานใกล้ชิดกับ
การประปาส่วนภูมิภาค การบริหารจัดการน�้าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน ด้านนายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่สองหน่วยงานได้ร่วมมือกัน เป็นส่วนหนึ่ง
ในการบรูณาการการท�างาน เพ่ือการใช้น�า้ทีเ่พ่ิมข้ึน ซึง่แต่เดมิแหล่งน�า้ดบิประมาณ 30 - 40 % ทีก่ารประปาส่วนภมูภิาคน�ามาผลติน�า้มาจาก 
กรมชลประทานอยู่แล้ว และหลังจากนี้คงต้องขอความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

	 วันที่	17	มีนาคม	2560

  นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมนายกิตติพร 
ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)  ได้เดินทาง
มาตรวจงานก่อสร้าง โครงการประตูระบายน�้าห้วยปลาหางตอนล่าง (ส่วนที่ 2 ต�าบลม่วงไข่ 
อ�าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และงานเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน�้าโครงการส่งน�้าและบ�ารุง
รักษาน�้าอูน ยูนิต 3 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 ต�าบลไฮหยอง อ�าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าระหว่างการก่อสร้าง

  วันที่	16	มีนาคม	2560			 
   เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) ประจ�าปี พ.ศ. 2560 ส�านักงาน
ชลประทานที ่3 เปิดเวทสีาธารณะ “คลองโปร่งนก โปร่งน�า้ใส ใจถงึใจ แก้ไขน�า้” ณ โครงการ
ส่งน�้าและบ�ารุงรักษานเรศวร อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อทบทวนความรู้ เคร่ืองมือ และประสบการณ์จากการเรียนรู้กระบวนการเพื่อการ 
มีส่วนร่วม มาออกแบบเวทีและปฏิบัติจริงในเวทีสาธารณะของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ 
เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงจากการลงเวทีสาธารณะ โดยการเปิดเวทีสาธารณะ 
“คลองโปร่งนก โปร่งน�้าใส ใจถึงใจ แก้ไขน�้า” คร้ังน้ี มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตคลอง 

 โปร่งนกเข้าร่วมเวทีสาธารณะด้วย

	 	วันที่	25	มีนาคม	2560

  นายนพปฎล เทพรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4  โครงการส่งน�้าและบ�ารุง
รักษาล�าตะคอง ส�านักงานชลประทานที่ 8 ร่วมกับสหกรณ์ผู้ใช้น�้าโพธ์ิเตี้ย นายกองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลปรใุหญ่ หนองกระทุม่ หนองจะบก และชาวบ้านชมุชนผูใ้ช้น�า้ ร่วมกนัพัฒนา
คันคลองส่งน�้าและก�าจัดวัชพืชในคลองส่งน�้า ในโครงการ “โครงการสหกรณ์ไทยรวมใจ 
รกัษ์น�า้เพือ่พ่อของแผ่นดนิ” ในเขตประตรูะบายน�า้โพธ์ิเตีย้ ต�าบลปรใุหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสีมา
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	 วันที่	26	มีนาคม	2560			

  นายสมจิต อ�านาจศาล ผู้อ�านวยการส่วนบริหารจัดการน�้าและบ�ารุงรักษา ส�านักงาน
ชลประทานที่ 2 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการ
น�้าอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ โรงแรม
อมิพีเรยีลแม่ปิง จงัหวัดเชยีงใหม่ โดยได้ชีแ้จงให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาทีม่อีธิบดกีรมฝนหลวงและ
การบินเกษตรเป็นประธาน ได้ทราบถึงสถานการณ์น�้าในภาพรวมของประเทศ แนวโน้ม
สถานการณ์ภัยแล้งทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน ตลอดจนการเตรียมการให้ความช่วย
เหลือเครื่องสูบน�้าเคลื่อนที่และรถบรรทุกน�้าของกรมชลประทาน

	 วันที่	28	มีนาคม	2560	

  นายกฤตย์ สวาสดิ์มิตร ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้า
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ร่วมการประชุมคณะท�างานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการ 
ฝายพับได้ในล�าแม่น�้าสาย มีนายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้าน
วางแผน) ประธานคณะท�างานศกึษาความเหมาะสม และออกแบบโครงการฝายพบัได้ในล�าน�า้
แม่สาย เป็นประธานการประชุมคณะท�างานฯ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย 

 วันที่	29	มีนาคม	2560			 
  ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ รองอธบิดฝ่ีายบ�ารงุรักษา เป็นประธานเปิดกจิกรรม “โครงการ
คลองสวย น�้าใส ร่วมใจก�าจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต” ณ ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ฝั่งทิศใต้ 
ช่วงคลอง 12 ต�าบลบึงน�้ารักษ์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืช
ในพืชในทุ่งรังสิตอย่างยั่งยืน โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ชลประทานที่ 11 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อ�านวยการ
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษารังสิตใต้ ด�าเนินการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าทีโ่ครงการ เข้าร่วมกิจกรรม ซึง่กิจกรรมมกีารลงนามบนัทกึข้อตกลง (MOU) ระหว่าง
โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษารังสิตใต้ กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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	 วันที่	4	เมษายน	2560			

  นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบด ี
ฝ่ายบ�ารุงรักษา นายเลอศักด์ิ ร้ิวตระกูลไพบูลย์ ที่ปรึกษากรมชลประทาน และนายจงรัก 
วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยนวัตกรรมและการศึกษา 
ตลอดจนพัฒนาการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 9 
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

	 วันที่	2	เมษายน	2560

  นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เข้าประชุมตรวจติดตามงานโครงการ 
และรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมการด�าเนินงานการก่อสร้างเข่ือน
หัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน�้า โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารีอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายธีระ  อิสระกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 พร้อมคณะรายงานผลงานความก้าวหน้าโครงการฯ พร้อม
รายงานปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมส�านักงานชั่วคราวโครงการเขื่อนทดน�้าผาจุก อ�าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารี 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 วันที่	30	มีนาคม	2560			 
   นายมิตร บุญจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการ
ชลประทานปัตตานี พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบรหิารศนูย์ตดิตามและแก้ไขปัญหาภยัพบิตัด้ิานเกษตรจงัหวัดปัตตานี เพือ่ให้
มีการบูรณาการในการจัดท�าแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบ
อทุกภัยของจงัหวดั เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ณ ห้องประชมุส�านกังานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดปัตตานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

 วันที่	4	เมษายน	2560	 
   นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรมชลประทาน ผู้แทนกรมชลประทาน พร้อม
คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 2560 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ปันน�้าใจให้แก่กัน” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเดินชมบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ 
ที่มาร่วมรณรงค์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และรับมอบของทีระลึกจาก
กรมชลประทาน ณ ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 วันที่	16	เมษายน	2560	 
  ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี 
เลขานุการกรม เดินทางมาเยี่ยมเยียนศูนย์บริการประชาชนของกรมชลประทาน ถนน 340 
อ�าเภอสามชุก จังหวัดสพุรรณบรุ ีบรเิวณหน้าส�านักงานก่อสร้างชลประทานที ่12 กองพฒันา
แหล่งน�้าขนาดกลาง ร่วมกับโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสามชุก และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทัง้เตรยีมความพร้อมเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 วันที่	20	เมษายน	2560	 
   พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพธิี
บ�าเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายธีรภัทร 
ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน 
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบด ี
ฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน และผู ้บริหารของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร

	 วันที่	20	เมษายน	2560

  นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในการ
ประชมุโครงการพฒันาลุม่น�า้ล�าเชียงไกร (ตอนล่าง) เพือ่รายงานความก้าวหน้าโครงการพฒันา
ลุ่มน�้าล�าเชียงไกร (ตอนล่าง) โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งกลุ่มพื้นฐานผู้ใช้น�้า
ชลประทาน ให้ความรูเ้รือ่งการเกษตร การปศสุตัว์ การพฒันาดนิ และการจดัตัง้กลุม่เกษตรกร 
โดยมีนายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และนางสาว
มุทิตา  เพ็ชรจะบก หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานนครราชสีมา 
เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลค้างพลู อ�าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 วันที่	17	พฤษภาคม	2560			 
   นายไชยงค์ จงอาสาชาต ิผูอ้�านวยการส�านกังานชลประทานท่ี 2 ลงพืน้ทีต่ดิตามผลการ
ด�าเนินงานเพิ่มศักยภาพการระบายน�้าของแม่น�้าวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ในเขตบ้านแป้นโป่ง
ชัย หมู่ที่ 9 ต�าบลบ้านสา อ�าเภอแจ้ห่ม และบ้านแม่ตาหลวง หมู่ที่ 1 ต�าบลปงดอน อ�าเภอ
แจ้ห่ม และติดตามสถานการณ์น�้าแม่สอย ที่ประตูระบายน�้าแม่สอย บ้านหลวงใต้ หมู่ท่ี 1 
อ�าเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วย นายฤทัย พัชรานุรักษ์  ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
กิว่ลม – ก่ิวคอหมา นายอุดมศกัดิ ์สีธิสาร หวัหน้าฝ่ายจัดสรรน�า้และปรับปรุงระบบชลประทาน 
และนายมานพ สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ จากน้ัน 

ได้เดนิทางไปตรวจเยีย่มความก้าวหน้าการด�าเนนิการก่อสร้างงานเช่ือมท่อของโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท้ายเขือ่นกบัท่อระบายน�า้ของเขือ่นกิว่คอหมา 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายงานผลความก้าวหน้าและบรรยายสรุป
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 วันที่	18	พฤษภาคม		2560			 
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน 
วันเทคโนโลยี (field day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ถ่ายทอดนวัตกรรมจากเกษตรกร
ต้นแบบ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในฤดูกาลผลิต  ปี  2560/2561 โดยม ี
นายเสฐียรพงค์  มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และนายพงศ์ธวัช  
เมฆช้าง หวัหน้าฝ่ายส่งน�า้และบ�ารุงรักษาที ่4 เข้าร่วมงานกบัส�านกังานพัฒนาทีด่นิ นายปัญญา 
ใคร่ครวญ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อู่ทอง 
ณ  ศนูย์เรยีนรูก้ารเพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.)  หมูท่ี ่ 5 ต�าบลจรเข้สามพนั 

อ�าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

	 วันที่	22	พฤษภาคม	2560				

  นายค�านึง  ชูชาติ  ผู้อ�านวยการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาภาษีเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
ให้การต้อนรับนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมราชการ ณ โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาภาษีเจริญ

	 วันที่	22	พฤษภาคม	2560	

  นายพรเทพ  บุณยะผลึก  ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโก – ลก พร้อม
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด�าเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็ก ส�าหรับโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้แผนงาน/โครงงานดังกล่าว
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และร่วมบูรณาการโครงการ โดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียนต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโก - ลก  
ต�าบลโฆษิต อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 วันที่	25	พฤษภาคม	2560	 
  นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานล�าปาง  มอบหมายให้ 
นายจีระศักดิ์ ปัญญาดิษวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้สวยงาม ตามโครงการ “ปรับปรุงและพัฒนาสวนอนันตยศ อ�าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว” เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริม 
เพ่ิมแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา 
ท่องเทีย่วจงัหวดัล�าปาง โดยมนีายสวัุฒน์ พรมสวุรรณ ผูว่้าราชการจงัหวัดล�าปาง เป็นประธาน
ในการเปิดงาน

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 วันที่	30	พฤษภาคม	2560	 
     นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานล�าปาง มอบหมายให้ 
นายนิพลน์ ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ
ชลประทานล�าปาง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลาตามโครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อชีวาสดใส 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” มีนายศตวรรษ บุนนาค นายอ�าเภอเถิน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
อ�าเภอเถินเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อ่างเก็บน�้าแม่อาบ ต�าบลนาโป่ง อ�าเภอ
เถิน จังหวัดล�าปาง

 วันที่	31	พฤษภาคม	2560			 
  นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาพรม - เชิญ 
ส�านกังานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายวัฒนากร มูลเมืองแสน หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและ
บ�ารุงรักษาที่ 2 และนายนิยม เทียบพระ เจ้าพนักงานเกษตรช�านาญงาน เป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรม “หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น�้าชลประทาน” เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้า เข้าใจหลักการและแนวทางในการบริหาร 
จัดการน�้า และด�าเนินกิจกรรมชลประทาน ด้านการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น�้าฝั่งขวา อ่างเก็บน�้าพรม 

ในเขตฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นจ�านวน 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านยาง อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

 วันที่	25	พฤษภาคม	2560		 
   ดร.สมเกียรติ ประจ�าวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย 
นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานชลประทานที ่15 นายวีระ เพง็ทอง ผูอ้�านวยการโครงการชลประทานสรุาษฏร์ธานี 
น�าผู้สื่อข่าว TPBS ลงพื้นที่ส�ารวจสิ่งกีดขวางทางน�้า และแก้มลิงบึงขุนทะเล ต�าบลขุนทะเล 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 วันที่	1	มิถุนายน	2560	

  นายวิรวัฒน์  ผสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายฉัตรชัย หอยสังข์ หัวหน้าฝ่าย 
ส่งน�า้และบ�ารุงรกัษาที ่1 นายชญาน์ทตั สทิธวิชิชาพร วศิวกรชลประทานปฏบิติัการ พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 3  น�าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบเขื่อน 3 ส่วน ส�านัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ดูงานภาคสนามเพื่อออกแบบโครงการเพิ่มความจ ุ
อ่างเก็บน�้าคลองระบมและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายท่าลาด โดยปรับปรุงจากฝาย 
ยางเดิมเป็นฝายแบบปรับระดับได้ โดยมีนายจักรรินทร์ ทัศนา หัวหน้าฝ่ายออกแบบ 
ส่วนวิศวกรรม ส�านักงานชลประทานที่ 9 ร่วมคณะด้วย
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 วันที่	8	มิถุนายน	2560	 
    นายประสานต์ พฤกษาชาต ิผูอ้�านวยการโครงการชลประทานระยอง เข้าร่วมกจิกรรม
ตามโครงการสร้างจิตส�านึกเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการดูแลรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรมก�าจัดผักตบชวา วัชพืชและขยะมูลฝอยในแม่น�้า คู คลอง 
ในพื้นที่ต�าบลทับมา ตามโครงการรูปแบบประชารัฐ “คลองสวยน�้าใส ไร้ผักตบชวา” 
โดยนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ สะพานหมู่บ้าน 
โมเดิร์น หมู่ที่ 3 ชุมชนหนองมะหาด ต�าบลทับมา อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

 วันที่	9	มิถุนายน	2560			 
   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ 
และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการด�าเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ณ จังหวัดอุตรดิษถ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษถ์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด 
อตุรดษิถ์ คณะกรรมการการด�าเนนิงาน/ฝ่ายจดัการของสหกรณ์การเกษตรเมอืงลบัแล จ�ากดั 
สหกรณ์จงัหวดัอุตรดิษถ์ คณะกรรมการขบัเคลือ่นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบด็เสรจ็ (Single Command) ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีใ่นสงักัดจากส�านกังานชลประทาน
ที่ 3 พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมบูรณาการตามนโยบายกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เข้าต้อนรับและร่วมลงพ้ืนที่ โดยภารกิจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการ ตลาดสินค้าการเกษตร 
การด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ�ากัด การด�าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการ
แปลงใหญ่ต้นฉบับ (ข้าว) พบปะเกษตรกร และตรวจเยี่ยมสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร

 วันที่	13	มิถุนายน	2560	 
   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ (SWOC) พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ รองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยม ี
ผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

	 วันที่	13	มิถุนายน	2560					

  นายเสรี คงฤทธิ์ ผู ้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่วัง พร้อมด้วย 
นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี
รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน�้าและบ�ารุง
รักษา/โครงการชลประทาน ระดับโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษา ให้ฝ่ายส่งน�า้และบ�ารงุรกัษา
ที่ 1 โครงการชลประทานส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่วัง รางวัลที่ 4 ประจ�าปี 2560 ณ ห้อง 500 
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน (IEC) กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 วันที่	15	มิถุนายน	2560			 
   ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ส�านักเครื่องจักรกล  และส�านักงานชลประทานที่ 3 
พร้อมผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมบูรณาการ น�าโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 นายอ�าเภอเมืองพิษณุโลก 
ผู้น�าชมุชนและประชาชนต�าบลบ้านกร่าง และผูเ้กีย่วข้องจากหน่วยงานอืน่ๆ ทีร่่วมบรูณาการ 
เข้าร่วมกิจกรรม “ประชารฐัร่วมใจ คลองสวยน�า้ใส ไร้ผกัตบชวา”  ณ บรเิวณคลองหนองเต่า 
หมู่ที่ 10 บ้านแม่ระหัน ต�าบลบ้านกร่าง อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

	 วันที่	14	มิถุนายน	2560	

  นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู ้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย 
นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่
ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายบ้านนาบ่อค�าพร้อมระบบส่งน�้า หมู่ 1 ต�าบลนาบ่อค�า 
อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร ปัจจุบันได้ด�าเนินการก่อสร้างตัวฝายทดน�้าพร้อมรางน�้า
คอนกรตีแล้วเสรจ็ และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการงานเครือ่งกว้านบานระบาย งานดนิถมอัดแน่น 
งานป้องกันตลิ่งด้านท้ายน�้า ทั้งนี้มีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 85

	 วันที่	15	มิถุนายน	2560	

  นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 4 ร่วมเป็นสักขีพยาน 
ในการส่งมอบ - รับมอบโครงการฝายหลวงพร้อมระบบส่งน�้า ต�าบลพะวอ อ�าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก โดยมนีายเกียรตศิกัดิ ์หนแูก้ว ผูอ้�านวยการโครงการก่อสร้าง เป็นประธานในการ
ส่งมอบ - รับมอบโครงการฯ ให้กับ องค์การบริหารส่วนต�าบลพะวอ ซึ่งมีนายอาทิว ทุ่งเจ็ด 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ผู้รับผิดชอบด�าเนินการก่อสร้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลพะวอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่กว่า 200 คน

 วันที่	19	มิถุนายน	2560			 
   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัญชัย      
เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน และดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา 
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ในประเด็น “ศูนย์ปฏิบัติการน�้า
อัจฉริยะ (SWOC)” ด�าเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์  ณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ 
ก�าภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการท�างานของศูนย์ 
ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ (SWOC) ในการบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการน�้า ทั้งใน 
ภาวะน�้าท่วมและน�้าแล้ง ให้มีความเป็นเอกภาพและมีความเช่ือมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก 

ทุกหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการน�้าของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



รายงานประจำาปี  2560  กรมชลประทาน100

 วันที่	19		มิถุนายน		2560			 
  นายสรุชยั ขนัอาสา ผูว่้าราชการจงัหวดัปทมุธาน ีเป็นประธานการประชมุการมส่ีวนร่วม 
บริหารจัดการน�า้ คลองบางหลวง - เชียงราก และคลองบ้านพร้าว พร้อมด้วย รองผูว่้าราชการ
จังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ร่วมกับนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล 
ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 11 นายสุจินต์ หล่ิมโตประเสริฐ ผู้อ�านวยการกอง 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายธีระพล ตั๊งสมบุญ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
ชลประทานที่ 11 นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานปทุมธานี 
ส�านักงานชลประทานที่  11  หน่วยงานราชการในจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มผู้ใช้น�้า เข้าร่วม

บูรณาการในเวที เพื่อร่วมบริหารจัดการน�้า พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสีย สิ่งกีดขวางทางน�้า วัชพืชและผักตบชวา บริเวณคลอง
บางหลวง - เชียงราก และคลองบ้านพร้าว ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 วันที่	22	มิถุนายน	2560			 
   นายช�านาญ ชูเที่ยง ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษายมน่าน พร้อมด้วย 
นายกรรณชิง ขาวสอาด ที่ปรึกษากรมชลประทาน ผู้น�าชุมชนและเกษตรกร  ลงพื้นที่ดูงาน
โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการน�า้แม่น�า้ยมสายเก่าและคลองน�า้ไหล (แผนงาน 
Green Climate Fund) ร่วมกับคณะโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ณ ประตู
ระบายน�้าบ้านใหม่โพธิ์ทอง ท่อระบายน�้าคลองตะเข้ และท่อระบายน�้าคลองส่งน�้า YN1 

	 วันที่	21	มิถุนายน	2560	

  พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะกรรมาธิการ
วสิามัญ ได้เดนิทางเข้าศกึษาดงูานโครงการอ่างเกบ็น�า้น�า้ป้ีอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ต�าบล
เชียงม่วน อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เข้ารับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการ 
โดยมีนายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอ�าเภอเชียงม่วน นายชยันต์ เมืองสง ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนา
แหล่งน�้าขนาดใหญ่ นายวิวัธน์ชัย คงล�าธาร ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้างชลประทาน 
ขนาดใหญ่ที่ 5 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาล 
ต�าบลเชยีงม่วน ต�าบลเชยีงม่วน อ�าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา และลงพืน้ทีเ่ยีย่มชมสถานที ่

ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้าน�้าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 วันที่	21	มิถุนายน	2560			 
  นางสาวทพิาภรณ์ วชิราภากร ผูอ้�านวยการกองการเงนิและบญัชี เป็นวิทยากรบรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการเงินการคลังและงบประมาณ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ณ ห้อง L422 อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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	 วันที่	27	มิถุนายน	2560			

  นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) 
เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏหมายฉบับใหม่กับโปร่งใส 
ไร้คอร์รปัชัน่ โดยมนีายส�าเรงิ แสงภูว่งค์ ผูอ้�านวยการกองพัสด ุกล่าวเปิด และนางสาวชณุหจติ 
สงัข์ใหม่ ทีป่รกึษาด้านพฒันาระบบการเงนิการคลงั กรมบญัชกีลาง เป็นวทิยากรการประชมุ
ครั้งนี้ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเช็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร

 วันที่	29	มิถุนายน	2560			 
  ดร.สมเกยีรต ิประจ�าวงษ์ รองอธบิดฝ่ีายวชิาการ พร้อมด้วยนายจานวุตัร เลศิศลิป์เจรญิ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานท่ี 1 และคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน น�าสื่อมวลชน
ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามดูการบริหารจัดการน�้าและแนวคิดโครงการฝากน�้า 
ในล�าน�้าแม่แตง เพื่อเก็บกักน�้าในช่วงฤดูฝน ช่วยบรรเทาอุทกภัยให้เป็นแหล่งน�้าต้นทุน 
ช่วงฤดูแล้ง

 เดือนมิถุนายน		2560		 
   โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกร เพื่อเพ่ิม
ความรู้ด้านการเกษตรตามโครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิม่เตมิแก่เกษตรกรและขยายผลการด�าเนนิงานโครงการ 
ทฤษฎีใหม่ ตามหลักสูตรที่เกษตรกรสนใจ โดยขอความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

 วันที่	30	มิถุนายน	2560 
  นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ รักษาการในต�าแหน่ง 
ผูอ้�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาชีบน พร้อมด้วยนายณฏัฐคมน์ หนขู�า หัวหน้าฝ่าย
วิศวกรรมโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาชีบน และนายปวิตร สุขวัจน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและ
บ�ารุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาชีบน ตรวจสอบความก้าวหน้างานโครงการ 
เพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน�้าล�าคันฉู ต�าบลโคกเพชรพัฒนา อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ          
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 วันที่	14	กรกฎาคม	2560			 
    ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา กรมชลประทาน ได้ร่วมลงพื้นที่ 
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาสองพ่ีน้อง ในการตรวจสอบ 
สภาพน�้าบริเวณประตูระบายน�้าบางสาม อ�าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือมวลน�้าที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยา ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยโดยให้ค�านึงถึง 
ผลกระทบในทุกๆ ด้านเป็นหลักส�าคัญ    

 วันที่	14	กรกฎาคม	2560		 
   ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วย 
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 12 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา) และนายจ�านงค ์
ธรรมสอน ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษาผักไห่ ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์น�้า
ในพ้ืนที่นอกคันกั้นน�้าของแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งมีระดับสูงขึ้นจากปริมาณฝนท่ีตกในพื้นที ่
ตอนบน ณ บริเวณประตูระบายน�้าวัดใบบัว อ�าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วันที่	18	-	19	กรกฎาคม	2560			 
  นายกิตติพร ฉวีสุข ผู ้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม) นายนพดล ผากา ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม โครงการปฏิบัติการจัดระบบน�้า
เพื่อเกษตรกรรมที่ 13 และคณะผู้แทนไทย นายพีรพงศ์ รัตนบุรี จากส�านักบริหารจัดการน�้า
และอุทกวิทยา และนายวนาณัฏฐ์ ลีนิน จากส�านักบริหารโครงการ เข้าร่วมประชุมโครงการ
แลกเปลีย่นข้อมลูการบริหารจดัการน�า้และระบบชลประทาน กับ กรมทรัพยากรน�า้ กระทรวง
โยธาและการเคหะ ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน�้า Mr. Imam 
Santoso และผู้อ�านวยการส�านักทุกท่านได้ให้การต้อนรับ โดยท่านอธิบดีได้ให้เกียรติ

บรรยายสรุปภาพรวมงานของกรมทรัพยากรน�้าด้วยตนเอง

 วันที่	14	กรกฎาคม	2560			 
  นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 3 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ในสงักดัส�านกังานชลประทานที ่3  พร้อมด้วยพลโท วจัิกขฐ์ สริบิรรสพ แม่ทพัภาคที ่3 ลงพืน้ท่ี
ตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอันเกิดจากน�้า ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
งานเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน�้าคลองเมม ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก และงานปรับปรุงถนนคันคลองส่งน�้าชลประทาน เพื่อขนส่งผลผลิตภาคเกษตร 
ต�าบลท่าทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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	 วันที่	20	กรกฎาคม	2560			

  นายชินวัฒน์  พรหมมาณพ ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานปัตตานี ได้มอบหมายให้
นายมิตร บุญจันทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่
โครงการชลประทานปัตตาน ีร่วมเป็นวทิยากรอบรมยวุชลกรเรยีนรูง้านชลประทาน หลกัสูตร 
3 ชั่วโมง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ หลักการชลประทานและการส่งน�้าและ
บ�ารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 14 ขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักและ
รู้คุณค่าของน�้าและความส�าคัญของระบบชลประทาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ต�าบล
กะมิยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 วันที่	21	กรกฎาคม	2560	 
  นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานชลประทานที่ 3 นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 4 
พนัเอก คงเอก ขยนักจิ ผูแ้ทนกองทัพภาคที ่3 ร่วมลงแขกเกีย่วข้าวกบัเกษตรกรบ้านวงัขีเ้หลก็ 
ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณโุลก ซึง่เป็นพืน้ทีลุ่ม่ต�า่ทุง่บางระก�า  กรมชลประทาน 
ได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินส่งน�้าใหม่ในการท�านาปี โดยส่งน�้าและเกษตรกรท�าการเพาะปลูกได้
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 

 วันที่	21	กรกฎาคม	2560		 
   นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ตรวจสถานการณ์น�้า 
ทีบ่ริเวณสะพานเสรปีระชาธิปไตย อ�าเภอเมอืง และแก่งสะพอื อ�าเภอพบิลูมังสาหาร จงัหวดั
อุบลราชธานี พบว่าระดับน�้าในแม่น�้ามูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมก�าชับผู้ว่าราชการ
จังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมเตือนภัย
ประชาชนหากน�้าใกล้ล้นตล่ิง โดยมีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
ชลประทานที่ 7 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น�้าด้วย

 วันที่	21	กรกฎาคม	2560	 
     เจ้าหน้าที่ของส�านักงานชลประทานที่ 13 ร่วมมือร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  
พร้อมได้ส่งมอบให้กบัเทศบาลต�าบลม่วงชุม จ�านวน 2,300 ดอก ในโครงการจติอาสาประดษิฐ์
ดอกไม้จนัทน์พระราชทาน เพือ่ใช้ในพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
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 วันที่	26	กรกฎาคม	2560			 
  นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ รองผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย 
นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม นายสมจิต อ�านาจศาล ผู้อ�านวยการ 
ส่วนบริหารจัดการน�้าและบ�ารุงรักษา และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นท่ีติดตามการบริหารจัดการน�้า 
ตรวจสอบแผนการระบายน�้า และแผนเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยของฝาย
ชลประทานเชียงราย จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เซินกา”  (SONCA) ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัด
เชียงรายเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ตาลัส” (TALUS) ท�าให้
มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นท่ีของจังหวัด โดยในส่วนของ

ฝายเชียงราย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีปริมาณน�้าไหลผ่านฝายถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 
ได้ควบคุมปริมาณน�้าผ่านฝายในอัตรา 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีด้านท้ายน�้า ในขณะเดียวกันยังช่วยลด 
ระดับน�้า ช่วยป้องกันการเกิดน�้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต�่าด้านเหนือน�้า

 วันที่	25	กรกฎาคม	2560	 
    นายพรเทพ  บุณยะผลึก  ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโก - ลก พร้อม
ด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกันจัดงานถวาย 
พระกุศลเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 
ทรงเจริญพระชนัษา 60  ปี  (13  กรกฎาคม  2560)  ในการนี ้จงึมกีารจดักจิกรรมเลีย้งอาหาร 
กลางวนัเดก็  ณ  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็หมูบ้่านปศสุตัว์ – เกษตรมโูนะ ต�าบลโฆษิต  อ�าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส

 วันที่	26	กรกฎาคม	2560	 
   นายพรเทพ  บณุยะผลกึ ผูอ้�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาโก - ลก พร้อมด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนกังานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ร่วมกันจดังานเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา (28 กรกฎาคม 2560) เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาในบริเวณหัวงานโครงการฯ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกศุล ณ อาคารอเนกประสงค์โครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษาโก - ลก อ�าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส

  วันที่	26	กรกฎาคม	2560	 
   ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน พร้อมผู้บริหาร 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (28 กรกฎาคม 2560) โดยมีโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับโรงพยาบาล 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มารับบริจาค
โลหิต ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ ก�าภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน  

 กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 วันที่	27	กรกฎาคม	2560	 
   คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน ร่วมท�าบุญใส่บาตรเพื่อ 
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (28 กรกฎาคม 
2560) ในโครงการบรรพชาสามเณรของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร โรงเรยีนทปัีงกรวิทยาพฒัน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชปูถมัภ์ฯ 
จ�านวน 76 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน 
กรุงเทพมหานคร

  วันที่	27	กรกฎาคม	2560	 
     ส�านักงานชลประทานที่ 4 ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  
(28 กรกฎาคม 2560) ณ อาคารสวัสดิการส�านักงานชลประทานที่ 4 โดยจัดแสดงภาพ 
พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ และด้านงานชลประทาน พร้อมทั้งจัดให้มีสถานที่ลงนาม 
ถวายพระพร โดยนายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 4 น�าคณะ 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์
บริเวณหน้าส�านักงาน ประดับด้วยผ้าสีเหลือง เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  

 และแสดงความจงรักภักดี

	 วันที่	27	กรกฎาคม	2560	

  นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยนายวินัย 
แสงสว่าง ผู้อ�านวยการส่วนเครื่องจักรกล นายปรีชา ปัญญาศิริวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 
และนายวิรัตน์ เจนจบ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้าง ส�านักงานชลประทานที่ 2 
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน  จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน�้า
ห้วยครึง่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิหมู ่2 บ้านครึง่เหนอื ต�าบลครึง่ อ�าเภอเชยีงของ จงัหวดั
เชียงราย โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าม้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หมู่ 13 บ้านน�้าม้าเหนือ 
ต�าบลสถาน อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยแม่เลียบ ต�าบล

แม่เปา อ�าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

 วันที่	27	กรกฎาคม	2560			 
  นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อ�านวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในพิธี
เปิด โครงการบรรยายพเิศษการเตรยีมความพร้อมก่อนเกษยีณอายรุาชการ และเป็นวทิยากร
บรรยายในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการ” จัดโดย ชมรมผู ้สูงอายุ
กรมชลประทาน ร่วมกบั ส่วนสวสัดกิารและพฒันาคุณภาพชวีติ ส�านกับรหิารทรพัยากรบคุคล 
ณ อาคารอรณุ อินทรปาลติ สถาบนัพฒันาการชลประทาน กรมชลประทาน อ�าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี



รายงานประจำาปี  2560  กรมชลประทาน106

	 วันที่	29	กรกฎาคม	2560

  นายสัญชัย เกตวุรชัย อธิบดกีรมชลประทาน เป็นประธานเปิดโครงการบรรเทาอทุกภยั
อ�าเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ พันเอก 
กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อ�านวยการส�านักเครื่องจักรกล นายประพิศ จันทร์มา ผู้อ�านวยการ 
กองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอ�าเภอบางสะพาน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานชลประทานที ่14 และเจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรบั ทัง้น้ี อ�าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มักประสบปัญหาน�้าท่วม เนื่องจากสภาพเป็นที่ลุ่มต�่าแอ่งกระทะ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งพืชผล
ทางการเกษตร กรมชลประทานจึงได้เร่งท�าการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีโครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอบางสะพานอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าและบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับชาวอ�าเภอบางสะพาน

 วันที่	1	สิงหาคม	2560				 
  นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบ
การด�าเนินงานขุดเจาะเพื่อตัดถนน  โดยมอบหมายให้โครงการชลประทานบุรีรัมย์  ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบุรีรัมย์ น�ารถตักหน้า ขุดหลัง ขุดเจาะเพื่อตัดถนน 
เชื่อมต่อ 2 จังหวัด ระหว่างบ้านกระเบื้องนอก อ�าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา กับ 
บ้านบุ่งเบา อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ความลึกประมาณ 1.50 เมตร ยาว 30 เมตร 
เพื่อเปิดช่องทางเร่งระบายมวลน�้าเหนือปริมาณมากกว่า 130 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ไหลมา 
จากหลายอ�าเภอของจงัหวัดนครราชสมีา มารวมกบัน�า้ล�าสะแทด และก�าลงัเอ่อท่วมขงัไร่นา 
บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อ�าเภอเมืองยางและอ�าเภอพุทไธสง ให้สามารถไหลลงสู่ล�าน�้ามูล 
ต่อไป จากการประเมินคาดว่ามวลน�้าดังกล่าว หากปล่อยให้ระบายเองตามธรรมชาติ จะใช้
ระยะเวลาไม่ต�่ากว่า 10 วัน ซึ่งจะท�าให้พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหาย 
เป็นวงกว้าง  เมื่อมีการเจาะตัดถนนเปิดช่องทางระบายน�้า  จะสามารถระบายลงสู่ล�าน�้ามูล
เข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน  4 - 5 วัน

 วันที่	1	สิงหาคม	2560	 
   โครงการชลประทานปัตตานี น�าโดยนายชินวัฒน์  พรหมมาณพ ผู้อ�านวยการโครงการ
ชลประทานปัตตานี นายวินัย สัมพันธรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายมิตร บุญจันทร ์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
โครงการชลประทานปัตตานี ร่วมบริจาคข้าวสาร น�้าดื่ม และอาหารแห้งต่างๆ ในโครงการ
รินน�า้ใจชาวใต้เพ่ือพ่ีน้องชาวอีสาน โดยมนีางเยาวภา พลูพพิฒัน์ หวัหน้ากลุม่งานยทุธศาสตร์
และการจัดการ ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนจาก 
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีรับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน  

 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 วันที่	2	สิงหาคม	2560	 
   โครงการชลประทานระยอง ได้จดัประชมุ 
เสนอรายช่ือทีมประชารัฐ โดยให้ตัวแทน
เสนอรายช่ือผู้เข้าร่วมทมีประชารฐั ณ ศาลา
หมู่ 4 บ้านหนองเสม็ดแดง ต�าบลกองดิน 
อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง

 วันที่	4	สิงหาคม	2560			 
    พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
การประชุมติดตามสถานการณ์น�้าและมาตรการรับมือฝนระลอกใหม่ พร้อมด้วยนายสัญชัย 
เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 
99 ปี ม.ล.ชูชาติ ก�าภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์น�้าในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบน�้าท่วม เช่น ที่จังหวัด
สกลนคร  

 วันที่	4	สิงหาคม	2560	 
   นายสชุนิ ชลอศรทีอง ผูอ้�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษานครนายก ส�านักงาน
ชลประทานที่ 9 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 1 และผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันก�าจัดวัชพืช ในคลองส่งน�้าสายใหญ่ฝั่งขวา ต�าบลบางอ้อ อ�าเภอบ้านนา 
จังหวดันครนายก เพือ่ให้การระบายน�า้ได้ดแีละรวดเรว็ ตามแผนป้องกนัและแก้ไขน�า้ท่วมขงั
และเน่าเสีย และรักษาแหล่งน�้า คู คลอง ให้ใสสะอาด

  วันที่	4	สิงหาคม	2560	 
   นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 13 น�าคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ส�านักงานชลประทานที่ 13 ปลูกต้นกล้าดาวเรือง ณ สวนสมุนไพร เพื่อให้ 
บานสะพรัง่ทนัช่วงพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรัก 
ภักดี และร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยได้เพาะกล้าและลงดินปลูก 
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ส�านักงานชลประทานที่ 13
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 วันที่	7	สิงหาคม	2560			 
   ส�านักงานชลประทานที่ 7 ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน�้าและเครื่องสูบน�้าตามจุดต่างๆ 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน�า้ โดยได้ตดิตัง้เครือ่งผลกัดนัน�า้บรเิวณท้ายประตรูะบายน�า้ 
บ้านหนองบึง จ�านวน 2 เครื่อง บริเวณสะพานบ้านด่านม่วงค�า เหนือประตูระบายน�้า 
บ้านหนองบึงจากเดิม 4 เครื่อง ติดตั้งเพิ่มเติมอีก 4 เครื่อง รวมเป็น 8 เครื่อง บริเวณประตู
ระบายน�้าบ้านนาขาม ติดตั้งเครื่องผลักดันน�้า จ�านวน 4 เครื่อง และบริเวณประตูระบายน�้า
ธรณศินฤมติ ติดต้ังเครือ่งผลกัดนัน�า้ท้ายประต ูจ�านวน 8 เครือ่ง และตดิตัง้เครือ่งสบูน�า้ขนาด 
3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที บริเวณเหนือประตู จ�านวน 4 เครื่อง รวมติดตั้งเครื่องผลักดันน�้า 

รวม 22 เครื่อง และเครื่องสูบน�้า จ�านวน 4 เครื่อง

 วันที่	7	สิงหาคม	2560	 
   นายเจนศกัดิ ์ ลิมปิต ิผู้อ�านวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ส�านกังานชลประทาน
ที่ 1 ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และนายสพุรรณ์ นาคเปราะ เกษตรกรต้นแบบอ�าเภอพร้าว จดัโครงการสาธติการเพิม่ผลผลติ
ข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้ชื่อ “โครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าว 
หอมมะลิในเขตพ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ประเภทข้าว ในเขตพื้นที่อ�าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่” โดยมีนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว 

	 วันที่	5	สิงหาคม	2560			

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด�าเนินการโครงการน�าร่อง ติดตั้งระบบ
เครือข่าย FTTx VPN Tunnel ณ ส�านักงานชลประทานที่ 13 โดยเห็นความส�าคัญในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีมีปริมาณการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้ช่อง
สัญญาณ (Bandwidth) อินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ จึงศึกษาเทคโนโลยี FTTx 
ที่เช่าใช้ในหน่วยงานกันอย่างแพร่หลาย มาท�าเป็นระบบเครือข่าย VPN ใช้งานร่วมกับระบบ
เครือข่าย MPLS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีช่องสัญญาณ (Bandwidth) อินเทอร์เน็ต 
เพิ่มขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้เครือข่ายซ�้าซ้อน ปัญหาการใช้งานเครือข่ายภายใน

ลดลง และการปฏิบัติงานระบบเครือข่ายสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 วันที่	7	สิงหาคม	2560		 
  กรมชลประทาน  มลูนธิปิิดทองหลงัพระ  ตวัแทนภาครฐั และกลุม่ผูใ้ช้น�า้ ได้ร่วมประชุม
หารือแนวทางการพัฒนาต่อยอดเสริมระบบส่งน�้าเดิม ให้สามารถส่งน�้าเข้าพื้นท่ีการเกษตร 
ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยอ่างเก็บน�้าแม่มอญมีพื้นที่รับน�้าฝน 12.00 ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณน�้าทั้งปีที่ไหลลงอ่างอยู่ที่ 7.44 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุอ่างเก็บน�้าที่ระดับเก็บกัก
อยู่ที่ 960,000 ลูกบาศก์เมตร ส�าหรับใช้เป็นแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค ให้กับราษฎร
ในพื้นที่ จ�านวน 490 ครัวเรือน ประชากร 1,082 คน และสามารถส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่
เกษตรกรรมได้ 200 ไร่ ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน�้าแม่มอญอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ที่บ้านป่าซางใต้ หมู่ที่ 2 ต�าบลโป่งแพร่ อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 วันที่	8	สิงหาคม	2560	 
   เจ้าหน้าท่ีส�านักบริการจัดการน�้าและอุทกวิทยา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส�าหรับ 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ ห้องสมุดกรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

  วันที่	10	สิงหาคม	2560	 
   นายอาจติร์ สวุานชิวงศ์ ผูอ้�านวยการส�านกังานชลประทานที ่4 พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร 
และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา (12 สิงหาคม 2560) 
เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคล โดยส�านักงาน
ชลประทานที่ 4 ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
และปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้
ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วประเทศไทย ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

 ในวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560

 วันที่	9	สิงหาคม	2560			 
    นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ�ารุงรักษา) 
นายปรีชา จานทอง ผู ้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 6 นายสมหมาย ม่วงใหม 
ผู้อ�านวยการส่วนวิศวกรรม นายจริศกัดิ ์มงคลสวัสดิ ์ผูอ้�านวยการโครงการชลประทานร้อยเอด็
และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการเดินเครื่องผลักดันน�้าท่ีกรมชลประทานสนับสนุนจ�านวน 12 
เครื่อง ติดตั้งที่เขื่อนระบายน�้าร้อยเอ็ด อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเร่งผลักดันน�้า
ในแม่น�้าชีให้ไหลเร็วยิ่งขึ้น จากนั้นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้าท่วมและการป้องกัน 
จุดเสี่ยงภัยตามแนวพนังกั้นล�าน�้าชี ซ่ึงมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สนับสนุนรถแบคโฮ 

จ�านวน 1 คัน เพื่อขุดดินและซ่อมแซมพนังกั้นล�าน�้าชีที่ได้รับเสียหายจากน�้ากัดเซาะ

	 วันที่	10	สิงหาคม	2560

  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ลงพ้ืนที่อ�าเภอหนองบัวแดง เพ่ือประชุมหารือร่วมกับนายชูศักดิ์ ตรีสาร 
ผูว่้าราชการจงัหวดัชยัภูม ิเพ่ือจดัท�าแหล่งน�า้ให้กบัประชาชนอ�าเภอหนองบวัแดง ในส่วนของ
กรมชลประทานมี ดร.สมเกียรติ ประจ�าวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชยันต์ เมืองสง 
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ นายสนฑ์ จินดาสงวน ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน หัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง นายอ�าเภอหนองบัวแดง หัวหน้าส่วนราชการอ�าเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากฝ่ายต่างๆ ในการใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้า 
ล�าสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ�าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ 
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 วันที่	15	สิงหาคม	2560	 
    นายอ�านาจ จันหอม หัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทาน
นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้าในพื้นที่ต�าบลท่ายาง อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบจากล�าน�้าคลองสังข์ที่มีต้นน�้าจากเทือกเขานางนอน 
ไหลผ่านคลองสังข์ เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชน เส้นทางสัญจร และเรือกสวนไร่นา ในพื้นที่
หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 12 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มก�าลัง 
ในส่วนของโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่โครงการฝายคลองสังข์อันเน่ือง

มาจากพระราชด�าริ น�ารถแบ็คโฮมาตักเศษขยะ ส่ิงปฏิกูล กิ่งไม้ ออกจากประตูระบายน�้าตลอดสายคลองชลประทาน เพื่อให้น�้าสามารถ
ระบายได้สะดวกยิ่งขึ้น

 วันที่	12	สิงหาคม	2560	 
   ดร.ทองเปลว กองจนัทร์ รองอธิบดฝ่ีายบ�ารุงรักษา ดร.สมเกยีรต ิประจ�าวงษ์ รองอธบิดี
ฝ่ายวชิาการ ดร.ทวีศกัดิ ์ธนเดโชพล รองอธิบดฝ่ีายบรหิาร นายมนสั ก�าเนดิมณ ีผูอ้�านวยการ
ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล และนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม ร่วมพิธี 
ท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชการท่ี 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 
(12 สิงหาคม 2560) ท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานพระราชวังสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

 วันที่	11	สิงหาคม	2560	 
    ส�านักงานชลประทานที่ 7 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา นายสมชาย คณาประเสริฐกุล 
ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พลเอก 
ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมลงพื้นท่ี 
เพ่ือตดิตามสถานการณ์น�า้และบรรยายสรปุการช่วยเหลอื/ฟ้ืนฟพูืน้ทีก่ารเกษตร บรเิวณสถานี
วัดน�้าท่า M.7 บริเวณใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ 
จุดอพยพสัตว์อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่	16	สิงหาคม	2560		 
  โครงการก่อสร้าง ส�านักงานชลประทานที่ 16 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลช่อง 
และราษฎรหมู่ที่ 2 (บ้านห้วยลึก) หมู่ที่ 2 (บ้านหนักไทร) หมู่ที่ 5 (บ้านกรงไหน) หมู่ที่ 6 
(บ้านมาบหยี) ต�าบลช่อง อ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้ด�าเนินการจัดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โครงการฝายห้วยเตย ระยะก่อสร้าง ณ วัดกรงทอง หมู่ 5 ต�าบลช่อง โดยสามารถ
ส่งน�้าช่วยเหลือราษฎร 4 หมู่บ้าน ประมาณ 350 ครัวเรือน ประชากร ประมาณ 1,300 คน 
ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เห็นชอบกับโครงการฯ เพราะช่วยสนับสนุนน�้าส�าหรับอุปโภค - บริโภค 
ในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 วันที่	16	-	21	สิงหาคม	2560			 
    โครงการชลประทานระยอง พร้อมด้วยทีมประชารัฐ น�าโดยองค์การบริหารส่วนต�าบล
กองดิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 2 3 4 8 และเกษตรกรในพื้นที่ ลงพื้นที่ส�ารวจบริบทพื้นที่และ 
สภาพปัญหา และจดัให้มเีวทรีบัฟังสภาพปัญหาการใช้น�า้และสาเหตุ โดยปัจจยัหลกัทีต้่องการ 
มี 5 ด้าน ด้านการเกษตร ด้านการท่องเท่ียว ด้านอุตสาหกรรม ด้านอุปโภค - บริโภค ด้าน
รักษาระบบนิเวศ

 วันที่	18	สิงหาคม	2560			 
   นายค�านึง ชูชาติ ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาภาษีเจริญ  มอบหมายให้
นายสุธี  ชมบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  
จัดอบรมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ณ โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาป่าสัก 
ชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพูดเข้าร่วมโครงการ

	 วันที่	21	สิงหาคม	2560			

  นายค�านึง ชูชาติ ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาภาษีเจริญ พร้อมด้วย
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรือง” เพ่ือเป็นการแสดงความจงรัก
ภักดีและร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 25 
- 29 ตุลาคม 2560 ณ หน้าที่ท�าการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาภาษีเจริญ ต�าบล 
ตลาดกระทุ่มแบน อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งมอบกล้าดอกดาวเรือง 
ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการไปดูแลบ�ารุง เพ่ือน�ากลับมาปลูกร่วมกันในเดือนตุลาคม 2560 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 30 คน
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 วันที่	24	สิงหาคม	2560			 
  นางธนนิ ี อดลุกติตพิร ผูอ้�านวยการส่วนการเงิน กองการเงนิและบญัช ี ให้การต้อนรบั 
นาวาเอกบัณฑิต หาเรือนผล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะผู้บริหารของกรม 
การเงินทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน และบรรยายแนวทาง
ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ เรื่อง National e - payment เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานในเร่ืองดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี อาคาร 
อ�านวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

	 วันที่	25	สิงหาคม	2560	

  นายประพิศ จันทร์มา ผู้อ�านวยการกองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง เข้าร่วมพิธีเปิด    
อ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้น โดยมีกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกหญ้าแฝก มอบพันธุ์ปลา
และมอบปัจจัยการผลิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน เซินกา 

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 วันที่	25	สิงหาคม	2560		 
  ว่าทีร้่อยตร ีไพเจน  มากสวุรรณ์  ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพืน้ที ่
ตรวจงานโครงการพัฒนาลุ่มน�้าตาปี - พุมดวง ต�าบลบางงอน อ�าเภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยมีนายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อ�านวยการส�านักงานก่อสร้างชลประทาน 
ขนาดใหญ่ที่ 10 และคณะ เป็นผู้รายงานผลการด�าเนินงาน

	 วันที่	28	สิงหาคม	2560				

  กรมชลประทาน ส�านักงานชลประทานที่ 9 โดย นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วย นายทินกร สุทิน ผู้อ�านวยการโครงการชลประทาน
สระแก้ว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
พลเอก ฉัตรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสญัชยั เกตวุรชยั 
อธบิดกีรมชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดฝ่ีายบ�ารงุรกัษา คณะผูบ้รหิารและ
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ที่ได้เดินทางลงพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว เพ่ือมอบสัญญาเช่าที่ดิน
ส�าหรับสถาบันเกษตรกร 4 สหกรณ์ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว เพื่อเข้าท�าประโยชน์

ในท่ีดินตามโครงการท่ีดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยในส่วนของกรมชลประทานก�าลังด�าเนินการขุดสระเก็บน�้าบ้านหนองหว้า
และระบบกระจายน�้า ขนาดความจุ 1.28 ล้านลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) แปลง 2879 
ณ หมู่ที่ 4 ต�าบลหนองม่วง อ�าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว   
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	 วันที่	29	สิงหาคม	2560	

  ส�านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ ได้ 
ด�าเนินการจัดการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ราษฎร โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน
ลุ่มน�้ามูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี งานก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้า 
PR 1 บ้านลาดวารี ต�าบลค�าเขื่อนแก้ว อ�าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม
องค์การบรหิารส่วนต�าบลคนัไร่ อ�าเภอสรินิธร จงัหวดัอบุลราชธาน ี เพือ่ชีแ้จงความก้าวหน้า
โครงการและรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการฯ

 วันที่		30	สิงหาคม	2560			 
   เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลางได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการ
ใช้โปรแกรม ArcGIS เพ่ือการจัดท�าข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน�้า ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 11 กองพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง อาคารที่ท�าการ 
ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

 วันที่	3	กันยายน		2560			 
    นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธาน
เปิดประชุมพิจารณาแผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน�า้ ในพ้ืนทีลุ่่มเจ้าพระยาตอนล่าง  
ฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อม ตรวจสอบแผน ให้สมบูรณ์เรียบร้อย 
พร้อมในบริหารจัดการน�้าในฤดูน�้าหลาก โดยมีนายธีระพล ตั๊งสมบุญ รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่ ส�านักส�ารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา ส�านักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กองพัฒนาแหล่งน�า้
ขนาดกลาง กองแผนงาน ผู้อ�านวยการส่วน ผู ้อ�านวยการโครงการในสังกัดส�านักงาน
ชลประทานที่ 11 ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมส�านักงาน
ชลประทานที่ 11
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 วันที่	4	กันยายน	2560	 
    นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานพิธีเปิดประตูระบายน�้า 
คลองจินดา อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ดร.ทองเปลว กองจันทร ์
รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 
ในพิธี ส�าหรับประตูระบายคลองจินดา เป็นประตูระบายน�้าที่กรมชลประทานด�าเนินการ
ก่อสร้าง เม่ือปี 2558 แล้วเสร็จในปี 2560 วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการป้องกันน�้าเค็มและ
บรรเทาปัญหาน�้าท่วมให้กับพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะสวนกล้วยไม้ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ 

ที่ส�าคัญไม่ให้รับความเสียหาย ในเขตอ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และอ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นท่ีรับประโยชน ์
ประมาณ 16,500 ไร่ จ�านวน 1,200 ครัวเรือน

 วันที่	5	กันยายน	2560	 
   กรมชลประทาน โดยนายมนัส ก�าเนิดมณี  ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
รบัมอบโล่เกยีรตคิณุ องค์กรสขุภาวะดเีด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2559 - 2560 จากนางเมธนิ ีเทพมณ ี
เลขานุการ ก.พ. และร่วมเสวนา “ก้าวไปข้างหน้าความสุขราชการไทย 4.0” ณ ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะ (สสส.) กรุงเทพมหานคร

	 วันที่	4	-	5	กันยายน	2560				

  กรมชลประทาน ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จ�ากัด มหาชน  จัดโครงการฝึกอบรมหัวข้อ 
“โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร พนกังานราชการต�าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ เจ้า
พนกังานเครือ่งคอมพวิเตอร์ ทีส่งักดัหน่วยงานอ่ืนของกรมชลประทาน ณ บริษทัปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพความรู้และอัพเดทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว  
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 วันที่	5	กันยายน	2560			 
  ส�านักวิจัยและพัฒนา ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยโครงการถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา 
ในปี พ.ศ. 2560  เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางพารา
ภายในประเทศให้มากขึ้น เป็นการวิจัยทดลองหาสัดส่วนที่เหมาะสมของยางพาราผสมกับ 
ดินลูกรังและปูนซีเมนต์ เมื่อได้ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้ว จึงน�าไปทดสอบจริง 
ในภาคสนาม ร่วมกับส�านักงานชลประทานที่ 7 ในการก่อสร้างผิวทางของถนนคันคลอง 
สายใหญ่ฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยถ�้าแข้ อ�าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
มีขนาดความกว้างผิวทาง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร รับน�้าหนักได้ตาม
ข้อก�าหนดมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท พร้อมกันนี้ กองทัพบก โดย กองพันทหารช่าง
ที่ 111 ค่ายบูรฉัตร ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผลการศึกษาวิจัยที่ส�านักวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพิจารณาเตรียมการขยายผลและสนองตอบต่อนโยบายการสนับสนุน 
การใช้ยางพาราของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เช่นกัน

	 วันที่	6	กันยายน	2560					

  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
การประชุมหารือแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561 โดยมีนายสัญชัย 
เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน Single Command 
(SC) ทั้ง 77 จังหวัด และผู้อ�านวยการกองแผนงานของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง 
นโยบายเพื่อสร้างความเข้าใจในแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve และแผนการ
ปฏิบัติการปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานในปี 2561 ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ณ ห้องธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี 
ม.ล.ชูชาติ ก�าภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

 วันที่	6	กันยายน	2560			 
   นายอภิรัตน์ สุขเอม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมจัดรูปที่ดิน นายจรินทร์ 
คงศรีเจริญ ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาท่าโบสถ์ เจ้าหน้าที่ส�านักบริหาร
โครงการ และเจ้าหน้าที่ส�านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน�้าเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 ร่วมกัน
ต้อนรับ Mr.Akira Hashimoto Research Leader (JIID) แห่งประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ 
และพาศึกษาดงูานในหวัข้อ “Farmland Consolidation and Canal Maintenance Work 
& Restoration Work after Disaster” พื้นที่งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 
ท่าโบสถ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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 วันที่	8	กันยายน	2560		 
    นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง และนายกิตติพร ฉวีสุข 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ได้เดินทางตรวจ
ราชการ ที่งานจัดระบบน�้าโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 5) ต�าบลบ้านแก่ง อ�าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย (มีพื้นที่รับประโยชน์ 900 ไร่) และงานจัดระบบน�้าโครงการฝายท่ากระดาน 
(ระยะที่ 2) ต�าบลท่าขุนราม อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร (มีพื้นที่รับประโยชน์ 850 ไร่) 
และที่งานจัดระบบน�้าโครงการอ่างเก็บน�้าคลองไพร (ระยะที่ 1) ต�าบลนาบ่อค�า อ�าเภอเมือง 
จังหวัดก�าแพงเพชร มีพื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 วันที่	9	กันยายน	2560	 
    นายสิริวิชญ กล่ินภักดี ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง  และนายกิตติพร 
ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม) ได้เดินทาง
ตรวจราชการ ที่งานจัดระบบน�้าโครงการอ่างเก็บน�้าแม่สอง (สาย LMC ระยะที่ 3) ต�าบล
เตาปูน อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่

 วันที่	11	กันยายน	2560		 
     ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา เป็นประธานการประชุม 
คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้า ครั้งที่ 29/2560 พร้อมด้วย
ผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การ 
มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส�านักระบายน�้า กรุงเทพมหานคร 
กรมอทุกศาสตร์ กองทัพเรอื กรมทรพัยากรน�า้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านกังาน 
คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(กปร.) การประปา
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อม VDO 

Conference ไปยังส�านักงานชลประทานทั้ง 17 แห่ง เพ่ือติดตามสถานการณ์น�้า การบริหารจัดการน�้าของกรมชลประทาน และการให ้
ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มต�่าเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ ก�าภ ู
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
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	 วันที่	11	กันยายน	2560					

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและทิศทาง 
การขบัเคลือ่นการบรกิารภาครฐั สูร่ะบบราชการ 4.0 และมอบรางวัลเลศิรฐั (Public Sector 
Excellence Awards : PSEA) ประจ�าปี 2560 แก่หน่วยงานทีไ่ด้รบัรางวลั พร้อมด้วยผูบ้รหิาร
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนเข้าร่วมงาน 
โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล 
ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 11 นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อ�านวยการส่งน�้า
และบ�ารุงรกัษารงัสติใต้ และนายณฐัพล วฒุจินัทร์ ผูอ้�านวยการกลุม่พฒันาระบบบรหิาร และ

ตัวแทนคณะท�างานภาคประชาชน รับรางวัลสาขาพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น โดยรับรางวัลจาก “โครงการ 
คลองสวยน�้าใส ร่วมใจก�าจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต” ซึ่งมีจุดเร่ิมต้นจากปัญหาจ�านวนวัชพืชและผักตบชวาที่กีดขวางการไหลของน�้าบริเวณ
คลองทุ่งหลวงรังสิต ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก และฉะเชิงเทรา 
รวมเป็นพื้นที่ 1,208,150 ไร่ อนึ่ง รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความส�าเร็จ 
มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง ประกอบด้วย 3 สาขา คือ สาขาบริการภาครัฐ 13 รางวัล สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
54 รางวัล และสาขาพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 24 รางวัล ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า กรุงเทพมหานคร

 วันที่	12	กันยายน	2560	 
    นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 4  พร้อมด้วยนายอนันต์ 
โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานก�าแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ให้สัมภาษณ ์
สถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย NBT ในรายการ ตามรอยพ่อ “ตอนฝายคลองสวนหมาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” ในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการน�้าลุ่มน�้า 
คลองสวนหมาก จังหวัดก�าแพงเพชร ซึ่งส�านักงานชลประทานที่ 4 ได้ด�าเนินการพัฒนา 
ลุ่มน�้าคลองสวนหมาก อย่างต่อเนื่อง

  วันที่	12	กันยายน	2560	 
   โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ส�านักงานชลประทานที่ 9 โดยฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุง
รักษาที่ 3 ร่วมกับผู้ใช้น�้าคลองส่งน�้าสายซอย 1 ขวา โครงการท่าลาด ด�าเนินการพัฒนาและ
ท�าความสะอาดคลองส่งน�้าสายซอย 1 ขวา ความยาว 6 กิโลเมตร ในเขตต�าบลหนองแหน 
ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอพนมสารคาม และต�าบลเมืองใหม่ อ�าเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
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 วันที่	13	กันยายน	2560			 
   นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงานโครงการ ICT DAY 
2017 โดยม ีนายณรงค์ ลนีานนท์ รองอธิบดฝ่ีายก่อสร้าง ดร.สมเกยีรต ิประจ�าวงษ์ รองอธบิดี
ฝ่ายวิชาการ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล 
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร มีนายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร กรมชลประทาน เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ในการน้ี 
ดร.สมเกยีรต ิประจ�าวงษ์ บรรยายเรือ่ง ทศิทางการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ของกรมชลประทาน (Forward to RID 4.0) โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูกรมชลประทานเข้าร่วมพธิ ีณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชชูาต ิก�าภ ูกรมชลประทาน 
ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 วันที่	12	กันยายน	2560		 
    นายพรเทพ บณุยะผลกึ  ผูอ้�านวยการโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาโก - ลก มอบหมาย 
ให้นายโสภญัญ์  ศรสีว่างวรกลุ หวัหน้าฝ่ายจดัสรรน�า้และปรบัปรงุระบบชลประทาน โครงการ
ส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโก - ลก พร้อมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุมหารือ
แนวทางการฟื้นฟูเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการจัดการชลประทาน และด�าเนินการ
จัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน   เพื่อท�าหน้าที่ตัดสินใจบริหารจัดการชลประทาน 
ในด้านการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา ให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการชลประทาน โดยม ี
นายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร

อเนกประสงค์โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาโก - ลก  อ�าเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

		 วันที่	13	กันยายน	2560					

   นายประสงค์ จนัทร์ไทย หัวหน้าฝ่ายส่งน�า้บ�ารงุรักษาที ่1 โครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษา
ภาษเีจรญิ ได้น�าลกูจ้างชัว่คราว จ�านวน 6 คน ร่วมกับกรมยทุธศกึษาทารเรอื น�าโดยพลเรอืตร ี
เสนิส  ทังสุบุตร  นาวาเอก เอกราช  เครือชะเอม นาวาโท พานุรัตน์  อุ่นญาติ รวมข้าราชการ
และพลทหารที่เข้าร่วม 50 นาย หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตย น�าโดย
นายสมพงษ์  เฟื่องทองหลวง (รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางเตย ประธานกลุ่ม 
ผูใ้ช้น�า้คลองสามบาท) และคณะ 9 คน ในการร่วมมอืกันทัง้สามหน่วยงาน เพือ่เกบ็วชัพชืและ
ท�าความสะอาดบรเิวณล�าคลองและบรเิวณเลยีบคลองสามบาท เพือ่ให้ล�าคลองน�า้ไหลสะดวก 

 และการระบายน�้าได้ดีขึ้น

 วันที่	15	กันยายน	2560				 
   ส�านักวิจัยและพัฒนา ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการปลูก
หญ้าแฝกเพื่อใช้ในงานชลประทาน โดยมีนายธนา สุวัฑฒน ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและ 
พัฒนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือติดตาม และประเมนิผลการปลกูหญ้าแฝก ณ อาคารหอประชมุชูชาต ิก�าภ ูกรมชลประทาน 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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 วันที่	15	กันยายน	2560	 
   โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส�านักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธีท�าบุญถวายในหลวง
รัชกาลที่ 9 การบวชป่า และถ่ายท�าสารคดี 25 ปี ตามรอยเท้าพ่อ สานต่องานที่พ่อท�า 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี 
นายเจนศักด์ิ ลิมปิติ ผู ้อ�านวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี 
ณ อ่างเก็บน�้าห้วยโจ้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หมู่ 6 บ้านโปง ต�าบลป่าไผ่ อ�าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  

 วันที่	17	กันยายน	2560	 
   นายปรีชา จานทอง ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยนายอนันต์ศักดิ์ 
แย้มชื่น ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อ�านวยการ
ส่วนบริหารจัดการน�้าและบ�ารุงรักษา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น�้า อ่างเก็บน�้าห้วยผ้ึง 
ต�าบลนิคมห้วยผ้ึง อ�าเภอห้วยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที ่
จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากพายุ “ทกซูรี” ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2560 ส่งผลให้มีปริมาณ
น�้าไหลเข้าอ่างเก็บน�้าห้วยผึ้ง 4.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินระดับกักเก็บสูงสุด โครงการ
ชลประทานกาฬสนิธ์ุ จงึได้เร่งระบายน�า้ลงท้ายน�า้ในอัตรา 25.68 ลกูบาศก์เมตร/วนิาท ีหรอื

คิดเป็น 2.21 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ผ่านท่อระบายน�้าซ้ายขวา ผ่านอาคาร River Outlet และอาคาร Spillway 

	 วันที่	18	กันยายน	2560					

  นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน 
ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายสิริวิชญ กล่ินภักดี ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดรูปที่ดินกลาง และ 
นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) 
พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องจ�าลอง ชั้น 1 ส�านักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 วันที่	18	กันยายน	2560		 
      นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยนายชัยชาญ 
สังข์แก้ว รองผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น�้า ณ ประตู
ระบายน�้าบ้านหาดสะพานจันทร์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมี 
นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรบัและรายงานสถานการณ์น�า้ ทัง้นีน้ายเทพพงษ์ ตรเีนตร ผูอ้�านวยการส�านักงาน
ชลประทานที ่3 พลต�ารวจตร ีสมจติร์ ทองแท่ง ผบก.ภ.จว.สโุขทยั พนัเอก สชุาต ิพุม่สวุรรณ 
เสธ.กกล.รส.จว.ส.ท. นายเกษม เงินอ่อน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุโขทัย พร้อม 

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์สถานการณ์น�้า
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 วันที่	26	กันยายน	2560				 
   นายอาจติร์ สวุานชิวงศ์ ผูอ้�านวยการส�านกังานชลประทานที ่4 พร้อมด้วยนายเกยีรตศิกัดิ์ 
หนูแก้ว ผู้อ�านวยการโครงการก่อสร้าง และนายไชยวัฒน์ ก�าทอง หัวหน้าฝ่ายประมวลและ
วิเคราะห์สถานการณ์น�้า ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง ชลประทานกับ 
การจัดการน�้าเพ่ือป้องกันอุทกภัย ให้กับนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในรายวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ชวีติ ณ ห้องเรียน
เกษตร 2 อาคารเกษตร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร โดยนักศึกษาได้ให้ความสนใจ
และซักถามข้อสงสัยเก่ียวกับการบริหารจัดการน�้า และงานชลประทาน ซึ่งเต็มไปด้วย 

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

  วันที่	27	กันยายน	2560	 
   นายปรีชา จานทอง ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานท่ี 6 นายเจตจิตร์ โพธิ์ปลั่ง 
รองผูอ้�านวยการส�านกังานชลประทานที ่6 พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าทีส่�านักงาน
ชลประทานที่ 6 ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อน�าไปร่วมกับจังหวัดขอนแก่น 
ในการเตรยีมความพร้อมการจดังานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ และเพือ่เป็นการ 
แสดงออกถงึความจงรกัภกัดแีละเป็นการน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ณ ตกึอ�านวยการ ส�านกังานชลประทานที ่6 

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  วันที่	28	กันยายน	2560	 
   นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล 
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมกิจกรรมเน่ืองในวัน 
พระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดี
กรมชลประทาน มอบธงชาติไทยให้ผู้รับเชิญธงชาติไทยและชักธงชาติไทยข้ึนสู่ยอดเสา 
เคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารที่ท�าการ 
ฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

	 วันที่	30	กันยายน	2560	

  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ
รัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้ และคณะผู้บริหารจากประเทศบรูไน ลาว สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย เยี่ยมชมการด�าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ  จังหวัด เชียงใหม่  โดยมีดร.สมเกียรติ ประจ�าวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ    
กรมชลประทานและคณะให้การต้อนรับ น�าคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ศาลา
อเนกประสงค์ และสวน 6 ศูนย์ งานปศุสัตว์ ชิมนมแพะ โยเกิร์ต    
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สถานที่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์

กรมชลประทาน เลขที่  811 
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300

0 2241 0020
0 2241 0029

0 2241 0740-9

0 2243 0966 www.rid.go.th
www.kromchol.com

กรมชลประทาน เลขที่  200  
ถนนติวานนท์ ต�าบลบางตลาด 
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

0 2583 6050
0 2583 6060
0 2583 6069

0 2583 8348

ตำาแหน่ง/ชื่อสกุล โทรศัพท์ โทรสาร e-mail

อธิบดี 
นายทองเปลว  กองจันทร์

0 2241 0065
0 2241 0250

0 2241 3026 tkongjun3535@gmail.com

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

0 2243 6919
0 2243 6918

0 2243 6918 tws1965@gmail.com

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์

0 2241 0804
0 2241 2057

0 2669 3086 chalearmkiat_bee36@hotmail.
com

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
นายประพิศ จันทร์มา

0 2667 0960

รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา 0 2669 4247 0 2669 4258

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ารุงรักษา) 
นายสุชาติ  หาญชนะชัยกูล

0 2669 3595 0 2669 3595

ผู้ทรงคุณวุฒด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)
นายพรชัย แสงอังศุมาลี

0 2669 3598 0 2669 3598 PORNCHAI13@yahoo.co.th

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

0 2243 6965 0 2241 2419

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านส�ารวจและหรือออกแบบ)

0 2669 4264 0 2669 5052

ผู้บริหารกรมชลประทาน



ANNUAL REPORT    
ROYAL IRRIGATION  DEPARTMENT 2017

รายงานประจำาปี  2560  กรมชลประทาน 121



บริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ

ให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม

ร่วมมือร่วมประสาน

การปรับเปลี่ยนการใช้น�้าภาคเกษตร

มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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05ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคต

ส่วนที่ 5

 ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคตสอดคล้อง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็น

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

 ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564

 ศูนย์ปฏิบัติการน้�าอัจฉริยะ 

 (Smart Water Operation Center : SWOC)
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1. ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคตสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็น

1)  การบริหารแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2560 - 2564 โดยใช้แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
	 	 1.1)	 การพัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้า
	 	 1.2)		การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น�้า
	 	 1.3)		การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า
	 	 1.4)	 การเสริมอ�านาจประชาชนในระดับพ้ืนที่	 สร้างเครือข่าย	 และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน�้า 
	 	 	 ชลประทาน
	 	 1.5)		การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ	

	 	 ทั้งนี้	 ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง	 5	 ดังกล่าว	 จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้กรมชลประทานบรรลุวิสัยทัศน์	 “องค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความ
มั่นคงด้านน�้า	เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ	ภายในปี	2579”	อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายอีกด้วย	

2) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ 
	 	 2.1)	 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 วงเงินงบประมาณ	 47,924.4351	
ล้านบาท	เป้าหมายเบิกจ่ายไม่ต�่ากว่าร้อยละ	96	หรือวงเงิน	46,007.4577	ล้านบาท	และให้กันเงินได้ไม่เกินร้อยละ	4	หรือวงเงิน	1,916.9774	
ล้านบาท
	 	 2.2)	 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	 ต้องมีความโปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 ปัจจุบันกรมชลประทานได้ใช้วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Bidding	:	e	-	Bidding)	คือ	เพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	และลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจาก
ระบบที่สามารถเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกขั้นตอน	 ลดปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย	 และเผชิญหน้าเมื่อท�าสัญญาแล้ว
เท่านั้น	 ทั้งนี้	 หน่วยงานสามารถติดตามการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการว่าอยู่ในขั้นตอนใด	 ทั้งจะช่วยให้เร่งด�าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างและเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนอีกด้วย	

3) การพัฒนา Smart Officer โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าฝ่ายส่งน�้าและบ�ารุงรักษา และหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
ไม่น้อยกว่า 600 คน ให้เป็น Smart Officer เพื่อท�าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการชลประทานให้แก่เกษตรกรผ่านองค์กรผู้ใช้น�้า

4)  การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน โดยยึดหลัก“ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแก้ปัญหา” ประกอบด้วย 
	 	 4.1)	 นโยบายแบบเบ็ดเสร็จ	 (Single	 Command)	 โดยการมอบหมายให้ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานจังหวัดเป็นตัวแทน 
ของกรมชลประทานใน	Single	Command	เพื่อประสานสนับสนุนงานด้านการชลประทานในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง	
	 	 4.2)	 	การเพิ่มเครือข่ายในการบริหารจัดการน�้า	ใช้คณะกรรมการจัดการชลประทาน	(JMC	:	Joint	Management	Committee	
for	 Irrigation)	 ขับเคลื่อนงานบูรณาการระหว่างองค์กรผู้ใช้น�้า	 องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น	 ในพื้นที่โครงการชลประทาน	 และหน่วยงาน 
อื่นๆ	โดยมีการวางแผนร่วมกันทั้งก่อนการเพาะปลูก	ช่วงเพาะปลูก	และหลังการเพาะปลูก	ปัจจุบันมีจ�านวน	226	กลุ่ม

	 	 ส�าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดของกรมชลประทานท้ัง	 4	 ด้าน	 คือ	 Man	 Money	 Materials	 และ 
Management	 เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์	 5	ประเด็นยุทธศาสตร์	 การพัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้า	
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น�้า	การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทา
ภัยอันเกิดจากน�้า	 การเสริมอ�านาจประชาชนในระดับพื้นท่ี	 สร้างเครือข่าย	 และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน�้า
ชลประทาน	 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ	 ส�าหรับการบริหารจัดการ	 (Management)	 ตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้าซึ่งกรมชลประทาน

ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคต
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ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็นส�านักงานชลประทานทั้ง	 17	 ส�านักงาน	 สอดคล้องการบริหารตามศักยภาพลุ่มน�้าแล้ว	 การใช้นวัตกรรม 
ทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการบรหิารจดัการ	จะช่วยในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารให้มคีวามรวดเรว็ทนัเหตกุารณ์	ทนัต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก

  นวตักรรมทีน่�ามาใช้ทางด้านการบรหิารจะเกีย่วข้องกบัระบบการจดัการฐานข้อมลูในหน่วยงาน	เช่น	ฐานข้อมลูข้าราชการ	พนกังาน 
ราชการ	 ลกูจ้างชัว่คราว	 ฐานข้อมูลเหล่านีต้้องการการออกแบบระบบทีส่มบูรณ์มคีวามปลอดภยัของข้อมลูสงู	 นอกจากนีย้งัมคีวามเกีย่วข้อง
กับสารสนเทศภายนอกหน่วยงาน	 เช่น	 ระเบียบปฏิบัติ	 กฎหมาย	 พระราชบัญญัติที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา	 ซึ่งจะต้องมีการอบรม 
เก็บรักษาและออกแบบระบบการสืบค้นท่ีดีพอ	 โดยผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลมาใช้งานได้ทันทีตลอดเวลา	 การใช้นวัตกรรมแต่ละด้าน
อาจมีการผสมผสานที่ซ้อนทับกันในบางเรื่อง	ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ	กันหลายด้าน	การพัฒนาฐานข้อมูลอาจต้องท�าเป็นกลุ่ม
เพื่อให้สามารถน�ามาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ด้านการเงิน	(Money)	การจัดท�ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ	งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	(MTEF	ปี	2560	-	
2564)	ของส�านักงานชลประทาน	กรมชลประทาน	ซึ่งได้จัดท�าตามล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	จากสถิติ 
ท่ีผ่านมาส�านกังานชลประทานได้รับจัดสรรงบประมาณประมาณ	26,000	ล้านบาท	ประมาณร้อยละ	56	ของงบประมาณทัง้หมด	ซึง่น้อยกว่า 
แผนงาน/โครงการ	ที่ขอตั้ง	 ท�าให้แผนงาน/โครงการในแต่ละปีตกค้างและต้องรอรับการจัดสรรงบประมาณในปีต่อๆ	 ไป	ตามล�าดับ	 ดังนั้น
เพื่อให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน	การจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อม

	 	 บคุลากร	(Man)	กรมชลประทานด�าเนนิการตามนโยบายการลดอตัราก�าลงั	ดงันัน้ควรเพิม่การเสรมิอ�านาจประชาชนในระดับพืน้ที่ 
สร้างเครอืข่าย	และการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในงานบรหิารจัดการน�า้ชลประทาน	รวมทัง้เสรมินวตักรรมการสือ่สารในการสร้างเครอืข่าย 
กับเกษตรกรในพื้นที่	ฝึกผู้น�าชุมชน	ประธานกลุ่มผู้ใช้น�้า	อาสาสมัครชลประทาน	(อส.ชป.)	 	และอาสาสมัครจัดรูป	 (อส.จัดรูป)	ด�าเนินการ
เวทีชุมชนในการบริหารจัดการน�้าแบบมีส่วนร่วม	 เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการน�้าที่ผ่านมา	 เหตุของปัญหา	 และการก�าหนด 
เป้าหมายร่วมในการบริหารจัดการน�้าเพื่อน�าไปสู่แนวทางการบริหารจัดการน�้าอย่างเป็นรูปธรรม	 และน�าแนวทางไปทดลองปฏิบัติ	 จากนั้น
จึงมาร่วมสรุปบทเรียนเพื่อค้นหาข้อดี	 และข้อควรปรับปรุงหากจะบริหารจัดการน�้าแบบมีส่วนร่วมต่อไป	 ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลา	 และ
สร้างความเจริญในด้านชลประทานให้เกษตรกรได้เร็วขึ้น	น�าไปสู่การสร้างความมั่งคั่ง	ยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติต่อไป

	 	 เครื่องจักรเครื่องมือ	(Materials)	เนื่องจากนโยบายการลดอัตราก�าลังคน	ดังนั้นควรเพิ่มเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการทดแทน	เช่น	
การก�าจัดวัชพืช	การขุดลอกเหมือง	การก�าจัดผักตบชวา	ฯลฯ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ลดระยะเวลา	และค่าแรงลงได้

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

	 	 กรมชลประทานมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	 พ.ศ.	 2560	 -	 2564	 ซึ่งได้ก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และประเด็น
ยุทธศาสตร์ใหม่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 5	 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ	 ดังนั้น	 เพื่อให้การขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย	 จึงมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
กรมชลประทาน	พ.ศ.	2560	-	2564	เพื่อก�าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถที่องค์กรต้องการ	ในการมุ่งสู่การเป็น
องค์กรอัจฉริยะ	รวมทั้งสอดคล้องกับแนวนโยบาย	ทิศทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

  วิสัยทัศน์
						 บคุลากรของกรมชลประทาน	เป็นผู้ทีมี่ความรู	้ทกัษะ	กรอบแนวคดิและความสามารถ	(knowledge	worker)	ทีส่ามารถขบัเคลือ่น 
กรมชลประทานให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ	
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  พันธกิจ 
	 	 1.	 พัฒนาบุคลากรให้เป็น	knowledge	worker	น�าการเปลี่ยนแปลง	สู่ความเป็นสากล
	 	 2.	 พัฒนาระบบและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	 	 3.	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเป็นบุคลากรที่ดี

  แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

  
  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ กรอบแนวคิดและความสามารถ (knowledge worker) 
	 	 โดยก�าหนดแผนงานโครงการ	พ.ศ.	2560	-	2564	ดังนี้
	 	 1.	 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	ทักษะ	กรอบแนวคิดและความสามารถ	(Knowledge	Worker)
	 	 2.	 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยระบบ	E	-	learning	เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
	 	 3.	 โครงการจัดท�า	Training	Road	Map	ที่สอดคล้องกับความจ�าเป็นแต่ละสายงานและเส้นทางความก้าวหน้า
	 	 4.	 โครงการพัฒนาวิทยากรภายในที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
	 	 5.	 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	 	 6.	 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ
	 	 โดยก�าหนดแผนงานโครงการ	พ.ศ.	2560	-	2564		ดังนี้
	 	 1.	 โครงการบริหารก�าลังคนคุณภาพ	talent	management		เช่น	HiPPs	UIS,	New	Wave,	นักบริหารการเปลี่ยนแปลง	
	 	 2.	 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ	
	 	 3.	 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน	(Succession	Plan)
	 	 4.	 โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กลุ่มก�าลังคนคุณภาพและผู้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ
	 	 5.	 โครงการน�าตัวแบบการพัฒนา	Focus/Selective	และ	Tailor	-	made	แบบต่อเนื่องมาพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นของบุคลากร

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

วสิยัทัศน์	:	“บคุลากรของกรมชลประทาน	เป็นผูที้มี่ความรู้	ทกัษะ	กรอบแนวคดิและความสามารถ	(knowledge	worker)	ทีม่ารถขบัเคลือ่นกรมชลประทานให้เป็นองค์กรอจัฉรยิะ”

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1

การพัฒนาบคุลากรให้มี
ความรู้	ทักษะ	กรอบแนวคดิ

และความสามารถ
(knowledge	worker)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2

การสร้างและพฒันาผูน้�า
การเปลีย่นแปลงทกุระดบั

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3

การเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบการจดัการความรู	้

(KM)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4

การพฒันาทกัษะความเป็น
สากลให้กบับคุลากร

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่5

การพฒันาประสทิธภิาพ
ระบบและกระบวนการ
พฒันาทรพัยากรบคุคล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่6

การเสรมิสร้างคณุธรรม 
จรยิธรรม	ค่านยิม	และ

วฒันธรรมองค์กร
และมคีณุภาพชวีติทีด่ี

บคุลากรมคีวามรู	้ความสามารถในการปฏบิตังิานทีห่ลากหลาย

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

คุณ
ภา

พ บคุลากรมีความรู	้ความเข้าใจในการสร้างความสมดลุระหว่างชวีติ
กบัการท�างาน

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ

มีการจดัการความรูท้ีเ่ป็นระบบเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานให้บรรลุตาม
ประเดน็ยทุธศาสตร์กรมชลประทาน

บคุลากรมคีวามพงึพอใจต่อระบบและกระบวนการพฒันาบคุลากร

มรีะบบและกระบวนการพฒันาทรพัยากรบคุคลทีท่นัสมยั

พ
ัฒ

นา
อง

ค์ก
ร

บคุลากรได้รบัการเตรยีมความ
พร้อมและพฒันาให้เป็นผูบ้รหิารที่

พร้อมรบัการเปลีย่นแปลง

บคุลากรมีความรูภ้าษาต่างประเทศ
ทีส่นบัสนนุการปฏบิตังิานตาม

ประเดน็ยทุธศาสตร์

บคุลากรมคีณุธรรมและจรยิธรรม
ในการท�างาน

บคุลากรมกีารประพฤตปิฏบิตัติน
ตามค่านยิมและวฒันธรรม

กรมชลประทาน



ANNUAL REPORT    
ROYAL IRRIGATION  DEPARTMENT 2017

รายงานประจำาปี  2560  กรมชลประทาน 127

	 	 6.	 โครงการพัฒนาระบบทุนการศึกษา
	 	 7.	 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการความรู้ (KM)
	 	 โดยก�าหนดแผนงานโครงการ	พ.ศ.	2560	-	2564		ดังนี้
	 	 1.	 โครงการจัดท�าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
	 	 2.	 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้	(KM	Tools)
	 	 3.	 โครงการฝึกอบรมเรื่องการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน
	 	 4.	 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินการจัดการความรู้กรมชลประทาน	(KM	Assessors	Programmer)
	 	 5.	 โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้กลาง	(Rid	Knowledge	Center)	โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 6.	 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการต่อยอดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
	 	 7.	 โครงการตรวจประเมินการจัดการความรู้	กรมชลประทาน	(KMA)
  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทักษะความเป็นสากลให้กับบุคลากร
	 	 โดยก�าหนดแผนงานโครงการ	พ.ศ.	2560	-	2564		ดังนี้
	 	 1.	 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ภายในกรมชลประทาน
	 	 2.	 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น
	 	 3.	 โครงการพัฒนาภาษาที่ใช้ในประชาคมอาเซียน
	 	 4.	 โครงการจัดท�าฐานข้อมูลผู้มีทักษะทางด้านภาษา
	 	 5.	 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	 	 โดยก�าหนดแผนงานโครงการ	พ.ศ.	2560	-	2564		ดังนี้
	 	 1.	 โครงการพัฒนาตัวแบบมาตรฐานการวิเคราะห์และก�าหนดความจ�าเป็นในการพัฒนา	(Standard	Training	and	
	 	 	 Development	Needs	Analysis	Model)
	 	 2.	 โครงการพัฒนาระบบประเมินสัมฤทธิผลการพัฒนาและฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน
	 	 3.	 โครงการพัฒนาตัวแบบการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	Plan	Model)	ให้บูรณาการกับปัจจัย 
	 	 	 หรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง	
	 	 4.	 โครงการปรับปรุงการจัดท�าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	 	 5.	 โครงการเสริมสร้างวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย
	 	 6.	 โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และคู่มือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	 	 7.	 โครงการส�ารวจความพึงพอใจต่อระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	 	 โดยก�าหนดแผนงานโครงการ	พ.ศ.	2560	-	2564		ดังนี้
	 	 1.	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการด�าเนินการทางวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม
	 	 2.	 โครงการส่งเสริมคุณธรรม	และจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
	 	 3.	 โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
	 	 4.	 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท�างานของบุคลากรกรมชลประทาน
	 	 5.	 โครงการส�ารวจพฤติกรรมของบุคลากรตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564

	 	 กรมชลประทานรับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน�้า	 บริหารจัดการน�้า	 ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า	
โดยด�าเนินการภารกิจด้านการบริหารโครงการความร่วมมือด้านการชลประทานระหว่างประเทศ	 ที่จ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม 
ทั้งด้านข้อมูล	สารสนเทศที่ทันสมัย	รอบด้าน	รองรับการด�าเนินงานเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาล	เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความร่วมมือ	และ
ส่งเสริมการท�างานร่วมกับเครือข่ายนานาชาติได้อย่างเท่าทัน	 และสอดรับกับทิศทาง	 นโยบายภาครัฐ	 พร้อมกับการมุ่งให้ความส�าคัญกับ 
การส่งเสริม	 รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการ	 และผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั่วถึง	 เพื่อมุ่งประสาน 
ความร่วมมือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ในที่สุด
 
  วัตถุประสงค์ 
	 	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการด�าเนินภารกิจด้านต่างประเทศของกรมชลประทานให้เป็นไปตามโยบายรัฐบาล	 การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่	 (New	 Public	 Management	 :	 NPM)	 การปรับเปลี่ยนองค์กรอัจฉริยะ	 โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการ
ด�าเนินงานของภาครัฐทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพ	ความคุ้มค่า	และประสิทธิผลสูงสุด	
 
  วิสัยทัศน์ 
	 	 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศเชิงรุก	 เพื่อความเชี่ยวชาญของบุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 มุ่งสู่การเป็นองค์กรน�า
ด้านการชลประทานระดับสากล

  แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564



ANNUAL REPORT    
ROYAL IRRIGATION  DEPARTMENT 2017

รายงานประจำาปี  2560  กรมชลประทาน 129

4. ศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC)

  
  ความเป็นมา 
	 	 กรมชลประทานมีบทบาทภารกิจในการพัฒนาแหล่งน�้า	บริหารจัดการน�้า	บรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า	และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาแหล่งน�้าและบริหารจัดการน�้า	รวมทั้งบูรณาการท�างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน	โดยมุ่งมั่น 
ด�าเนินงานในทุกพันธกิจ	 และมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 สนองนโยบายรัฐบาลมุ่งเป้าสู่ไทยแลนด์	 4.0	
(Thailand	4.0)	มุ่งเน้นการเกษตรจากแบบดั้งเดิม	ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่	ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ		Smart	Farming	 
ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและภาคภูมิใจในอาชีพเกษตร	 สามารถเป็นผู้ประกอบการได้	 ทั้งนี้ด้วยศักยภาพที่กรมชลประทานมี
ประกอบด้วย

	 	 1.	 มีบุคลากรที่มีความรู้	 ความสามารถ	 เช่ียวชาญ	 และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน�้า	 ปฏิบัติงานทุกจังหวัดของ 
	 	 	 ประเทศไทย
	 	 2.		 มีฐานข้อมูลน�้ายาวนานกว่า	115	ปี	เพื่อการบริหารจัดการน�้าครอบคลุมทั้งประเทศ
	 	 3.		 มีเครื่องมือบริหารจัดการน�้าได้แก่	เขื่อน	ฝาย	ประตูระบายน�้า	ระบบส่งน�้า	ระบบระบายน�้า	สามารถสั่งปิด	-	เปิด		ได้ทันที
	 	 4.		 มีเครื่องจักรเครื่องมือสนับสนุนภารกิจบริหารจัดการน�้า	อาทิ	เครื่องสูบน�้า	เครื่องผลักดันน�้า	รถขุด			รถน�้า	เป็นต้น	สามารถ 
	 	 	 ออกปฏิบัติงานได้ทันที

	 	 จากจดุเด่นดงักล่าว	 กรมชลประทานจึงได้ก�าหนดทศิทางการปฏบิตังิานเพือ่สนองโยบายรฐับาลและบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ 
ชาติและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยมีวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน	ว่า	“กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคง
ด้านน�้า (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”
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	 	 จากนโยบายและวิสัยทัศน์ดังกล่าวเพื่อก้าวไปสู่กรมชลประทาน	4.0	(RID	4.0)	จึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ	(Smart	Water 
Operation	Center	:	SWOC)	ณ	อาคาร	99	ปี	หม่อมหลวงชูชาติ	ก�าภู	กรมชลประทาน	ถนนสามเสน	เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการ	ประมวล
วเิคราะห์สถานการณ์น�า้	การตดิตามและพยากรณ์สถานการณ์น�า้	การจดัสรรน�า้	รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์และการเฝ้าระวงัเพ่ือการเตอืนภยั 
โดยได้มรีะบบการตดิตามและน�าเสนอข้อมูลทีร่วดเร็วครบถ้วนทกุมติ	ิสามารถสนบัสนนุการตดัสนิใจผูบ้รหิารประเทศได้อย่างรวดเรว็	ถกูต้อง 
ทันเหตุการณ์	และเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูลกรมชลประทาน
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	 	 อาคาร	99	ปี	หม่อมหลวงชชูาต	ิก�าภู	ก่อสร้างเมือ่ปี	พ.ศ.	2557	และแล้วเสรจ็ในปี	พ.ศ.	2560	โดยได้ตัง้ชือ่อาคารว่า	“อาคาร	99	ปี 
หม่อมหลวงชูชาติ	 ก�าภู”	 เนื่องด้วยหม่อมหลวงชูชาติ	 ก�าภู	 อดีตอธิบดีกรมชลประทานมีคุณูปการกับกรมชลประทานเป็นอย่างสูงจนได้รับ
การยกย่องให้เป็น	 “บิดาชลกร”	 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณของท่านจึงได้น�าชื่อ	 และอายุของท่านมาตั้งเป็นชื่ออาคาร
นามว่า	“อาคาร	99	ปี	หม่อมหลวงชูชาติ	ก�าภู”	อาคารนี้	ประกอบด้วย	4	ชั้น	ได้แก่

   ชั้น	1	ใช้ประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น�้าและลานกิจกรรมเพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
   ชั้น	2	เป็น	Office	Zone	ห้องปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยา	การบริหารจัดการน�้าชลประทาน	การพัฒนาปรับปรุงบ�ารุงรักษาระบบ 
ชลประทาน	ระบบโทรมาตรและการพยากรณ์น�้าและเป็นคลังข้อมูลน�้ากรมชลประทาน
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   ชั้น	3	เป็นศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ	(Smart	Water	Operation	Center	:	SWOC)	มีภารกิจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ	การ
รวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูลน�้าฝน	 -	 น�้าท่า	 น�้าชลประทาน	 อ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง	 ปริมาณน�้าผ่านอาคารชลประทาน	 โดยใช้
ข้อมูลจากคลังข้อมูลกรมชลประทาน	 และวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดท�าเป็นรายงานเสนอ	 ผู้บริหาร
กรมชลประทานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาวะปกตแิละวกิฤต	 ภายในห้องประกอบด้วยระบบตดิตามน�า้และการแสดงผลผ่านจอ	 Matrix 
จ�านวน	40	จอ		ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ	เป็น	War	Room	ในการประชุมบริหารสั่งการน�้าของประเทศ	10	หน่วยงาน		จ�านวน	
35	ที่นั่ง	และมีระบบแสดงผลผ่านจอ	Video	Wall	ขนาด	7.75	x	1.75	เมตร	นอกจากเป็นยังมีห้องแถลงข่าว	44	ที่นั่ง	พร้อมจอน�าเสนอ
ขนาด	4.65	x	1.75	เมตร
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   ชั้น	4	เป็น	Conference	Room	Zone		ประกอบด้วยห้องประชุมกรมชลประทานแห่งใหม่จ�านวน		2	ห้อง	ได้แก่	ประชุมใหญ่	
150	ที่นั่ง	 	ชื่อ	“ธารทิพย์	01”	ซึ่งค�าว่าธารทิพย์	01	 เป็นรหัสวิทยุที่ในหลวงรัชกาลที่	 9	ทรงใช้เรียกขานอธิบดีกรมชลประทาน	และห้อง
ประชุม	70	ที่นั่ง	ชื่อ	“ดงตาล”	ค�าว่าดงตาล	หมายถึงสัญลักษณ์ของสถานศึกษาที่ผลิตนายช่างชลประทานและวิศวกรชลประทาน	ซึ่งเป็น
บุคลากรในสายงานหลักของกรมชลประทาน
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บทบาทภารกิจหน้าที่ของ ศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ หรือ SWOC 
   เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศคลังข้อมูลกรมชลประทาน
   เป็นศูนย์กลางส�าหรับติดตาม	รวบรวม	วิเคราะห์	บริหารจัดการน�้า	และการคาดการณ์สถานการณ์น�้า	
   สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น�้าประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน�้าในสภาวะวิกฤติต่างๆ	 เสนอต่อผู้บริหารกรมชลประทาน 
ผู้บริหารประเทศ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง	แม่นย�า	รวดเร็ว	ทันต่อสถานการณ์
   เป็นศูนย์กลางบัญชาการบริหารจัดการน�้า	 เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น�้าและประชาสัมพันธ์	 แจ้งเตือนภัย	 ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอก
   เป็นศูนย์การปฏิบัติการบริหารจัดการน�้า
   เป็นศูนย์กลางบูรณาการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�้า

จังหวัด

แผนผังการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ



ANNUAL REPORT    
ROYAL IRRIGATION  DEPARTMENT 2017

รายงานประจำาปี  2560  กรมชลประทาน 135

ศูนย์ SWOC มีสโลแกนการท�างาน เป็นภาษาอังกฤษว่า “FAST” 

     

	 คือ	Fusion database		 หมายถึง	รวมศูนย์ข้อมูล

	 คือ	Accurate technique		หมายถึง	ถูกต้องตามหลักวิชาการ

	 คือ	Speedy process		 หมายถึง	กระบวนการท�างานที่รวดเร็ว

	 คือ	Targeted solution 	 หมายถึง	บรรลุผลตรงเป้าหมาย

การปฏิบัติงานของศูนย์ SWOC
  
	 	 ในฤดูน�้าหลากจะท�าการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น�้าและแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบเพื่อรับมือ	ป้องกัน	หรืออพยพต่อไป	โดยมีขบวนงานการปฏิบัติงาน	5	ขั้นตอน	ดังนี้
	 	 1.	ติดตาม	ข้อมูลสภาพปริมาณน�้าฝน	น�้าท่าและปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้า		
	 	 2.	 วิเคราะห์	 พยากรณ์น�้าท่าเพื่อวางแผนบริหารจัดการน�้าในล�าน�้าสายหลักและอ่างเก็บน�้าจากแบบจ�าลองคณิตศาสตร์	 ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
	 	 3.	ประเมินสถานการณ์	พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น�้าท่วมและภัยแล้ง	
	 	 4.	วางแผน	เตรียมความพร้อมบุคลากร	เครื่องจักร	และเครื่องมือ	ส�าหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการ 
สั่งการให้หน่วยปฏิบัติลงพื้นที่	เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น
	 	 5.	ประเมิน	ความเสียหายและวางแนวทางการฟื้นฟู		
  
	 	 ส�าหรับการวางแผนบริหารจัดการน�้าเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง	 กรมชลประทานจะประเมินปริมาณน�้า 
เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 โดยอาศัยสถิติข้อมูลน�้าในอดีตมาวิเคราะห์ร่วมกับแผนการจัดสรรน�้าที่ก�าหนดขึ้นโดยไม่ได้น�าความผันแปรของ
สภาพอากาศโลกมาประกอบการด�าเนินงาน	ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนการจัดสรรน�้าเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ	มีความสอดคล้องและใกล้เคียง
กับสภาพอากาศของโลกยิ่งข้ึน	 กรมชลประทานจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 ในการท�าการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวท�าให้สามารถประเมินปริมาณน�้าและการเพาะปลูกได้ทั้งปี	คือ	2	ฤดู	ฤดูแล้ง	และ	ฤดูฝน	รู้ปริมาณน�้าต้นทุน 
ที่ต้องใช้	 และปริมาณน�้าต้นทุนที่เหลือของฤดูการเพาะปลูกถัดไปได้	 ท�าให้การบริหารน�้าต้นทุนมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 ลดความเสี่ยงด้าน
การขาดแคลนน�้าและสามารถแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเพ่ือวางแผนและเตรียมการป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น	 โดยแบบจ�าลองจะท�าการคาดการณ์ปริมาณน�้าฝนจากผลการคาดการณ์ปรากฏการณ์การเกิดเอลนีลโญ	 และลานีลญา
ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	มาท�าการคาดการณ์ปริมาณไหลเข้าเขื่อนเก็บกักน�้า	4	เขื่อนหลัก	แล้วน�าปริมาณน�้าต้นทุนคาดการณ์ไปวางแผน
จัดสรรน�้าให้กับพื้นที่เพาะปลูกตลอดทั้งปี	ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กรมชลประทานได้พัฒนาเพื่อก้าวไปสู่กรมชลประทาน	4.0	

F
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การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการ

บรรเทาภัยอันเกิดจากน�้า

เพิ่มเครือข่าย

ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

ผู้ใช้น�้า

พัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ตามศักยภาพของลุ่มน�้าให้เกิดความสมดุล



ANNUAL REPORT    
ROYAL IRRIGATION  DEPARTMENT 2017

06ภาคผนวก

ส่วนที่ 6

 ข้อมูลด้านการชลประทานของประเทศไทย

 สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ผู้บริหารกรมชลประทาน

 คณะท�างานจัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปีกรมชลประทาน ปี 2560
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สภาพอุตุ - อุทกวิทยา1

  ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม	 ลมพายุจร	 สามารถจ�าแนกฤดูกาลได้	 3	 ฤดู 
โดยฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน	ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม	และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนพฤษภาคม	 อุณหภูมิ	 ปริมาณฝนเฉลี่ยผันแปรตามฤดูกาล	 และในแต่ละปีเนื่องจากอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมและลมพายุจร	
สภาพทางด้านอุทกวิทยามีความผันแปรสูง	จึงประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงน�้าหลาก	และปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งอยู่เสมอ

	 	 ลักษณะทางอุทกวิทยา	 แบ่งพื้นที่ลุ่มน�้าออกได้เป็น	 25	 ลุ่มน�้าหลัก	 และ	 254	 ลุ่มน�้าย่อย	 มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งประเทศปีละ	
1,588	มิลลิเมตร	มีปริมาณน�้าท่าเฉลี่ยรวมปีละประมาณ	205,437	ล้านลูกบาศก์เมตร	ปริมาณน�้าท่าข้างต้น	คิดเป็นน�้าท่าเฉลี่ยต่อจ�านวน	
ประชากร	3,116	ลูกบาศก์เมตร/คน/ปี	(จ�านวนประชากร	65.93	ล้านคน	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2559)	เป็นน�้าท่าในฤดูฝนจ�านวน	
179,240	ล้านลูกบาศก์เมตร	(ร้อยละ	87.25)	และในฤดูแล้ง	26,197	ล้านลูกบาศก์เมตร	(ร้อยละ	12.75)	ปัจจุบัน	มีแหล่งกักเก็บน�้าความจุ
ที่ระดับกักเก็บรวม	75,154	ล้านลูกบาศก์เมตร	หรือร้อยละ	37.21	ของปริมาณน�้าท่าทั้งหมด	 โดยเป็นแหล่งกักเก็บน�้าขนาดใหญ่	 (ความจุ 
กักเก็บมากกว่า	100	ล้านลูกบาศก์เมตร)	ประมาณร้อยละ	94	ของความจุรวมทั้งหมด	ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ	6	เป็นแหล่งกักเก็บ
น�้าขนาดกลาง	และมีปริมาณน�้าใช้การในอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่	และขนาดกลางรวม	22,875	ล้านลูกบาศก์เมตร	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	
2559)	ทั้งนี้เพื่อเหลือน�้าส่วนหนึ่งไว้ส�าหรับการรักษาสภาพเขื่อน	(Dead	Storage)

การใช้ที่ดินภาคการเกษตร

	 	 จากข้อมูลการใช้ที่ดินของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ปี	2558	สรุปได้ว่าเนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด	320.70	ล้านไร่	เป็นเนื้อที่
การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจ�านวน	149.24	ล้านไร่	หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ	46.53	ของพื้นที่ทั้งหมด	โดยจากพื้นที่การใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรนี้	 สามารถจ�าแนกออกเป็นนาข้าว	 69.97	 ล้านไร่	 (ร้อยละ	 46.88	 ของพื้นที่ทางการเกษตร)	 พืชไร่	 31.16	 ล้านไร่	 (ร้อยละ	
20.88	ของพื้นที่ทางการเกษตร)	 สวนไม้ผลไม้ยืนต้น	 34.92	ล้านไร่	 (ร้อยละ	 23.40	ของพื้นที่ทางการเกษตร)	 สวนผัก	 ไม้ดอก/ไม้ประดับ 
1.4	ล้านไร่	 (ร้อยละ	0.09	ของพื้นที่ทางการเกษตร)	และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆ	11.80	ล้านไร่	 (ร้อยละ	7.90	ของพื้นที่
ทางการเกษตร)

ความต้องการน�้า2

	 	 ความต้องการใช้น�้ารวมของทั้งประเทศ	 ในปี	 พ.ศ.	 2560	 อยู่ที่ประมาณปีละ	 151,750	 ล้านลูกบาศก์เมตร	 เป็นความต้องการน�้า
เพื่อการเกษตร	สูงถึง	113,960	ล้านลูกบาศก์เมตร	หรือร้อยละ	75	ของความต้องการน�้าทั้งหมด	ในจ�านวนนี้อยู่ในเขตที่มีแหล่งกักเก็บน�้า
และระบบชลประทานอยู่แล้ว	65,000	ล้านลูกบาศก์เมตร	ส่วนที่เหลืออีก	48,960	ล้านลูกบาศก์เมตร	เป็นความต้องการน�้าเพื่อการเกษตรที่
อยู่นอกเขตชลประทานโดยอาศัยน�้าฝนเป็นหลัก	 (คัดเฉพาะการปลูกฤดูฝนเท่านั้น)	 รองลงไปเป็นการใช้น�้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศ
ประมาณ	27,090	ล้านลูกบาศก์เมตร	(ร้อยละ	18	ของความต้องการน�้าทั้งหมด)	เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวประมาณ	6,490	
ล้านลูกบาศก์เมตร	(ร้อยละ	4	ของความต้องการน�้าทั้งหมด)	และการอุตสาหกรรมร้อยละ	ประมาณ	4,206	ล้านลูกบาศก์เมตร	(ร้อยละ	3	
ของความต้องการน�้าทั้งหมด)	(จากรายงานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	เดือนพฤษภาคม	2558)

	 	 นอกจากนี้	จากความต้องการการใช้น�้ารวมของทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ	151,750	ล้านลูกบาศก์เมตรนั้น	สามารถแบ่งออกเป็น
ความต้องการทีส่ามารถจัดการได้ทัง้ส้ินประมาณ	102,140	 ล้านลกูบาศก์เมตร	ซึง่เกดิจากปรมิาณน�า้ทีส่ามารถเข้าถงึตามแหล่งน�า้ในรปูแบบ 
ต่างๆ	ได้	อาทิ	แหล่งเก็บกักน�้า	อาคารพัฒนาแหล่งน�้า	แหล่งน�้า/ล�าน�้าธรรมชาติ	และน�้าบาดาล	เป็นต้น	ในขณะที่อีกกว่าประมาณ	49,610	
ล้านลูกบาศก์เมตรนั้น	 เป็นความต้องการน�้าที่ยังไม่สามารถจัดการได้	 ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดสรรน�้าให้กับพื้นที่การเกษตรนอกเขต
ชลประทาน	และความต้องการน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคบางส่วน	

ข้อมูลด้านการชลประทานของประเทศไทย

1 ทีม่า:	ข้อมลูจากสารสนเทศกรมชลประทานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559
2 ทีม่า:	แผนยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�า้	ปี	พ.ศ.	2558	–	2559
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การพัฒนาชลประทาน

	 	 การพัฒนาการชลประทานในอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 5	 ได้มุ่งเน้นการกระจายน�้าโดยการขุดคลองเชื่อมโยงน�้าระหว่างแม่น�้า 
สายหลักในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศ	ต่อมาในช่วงก่อนปี	พ.ศ.	2500	 ได้มีการพัฒนาอาคารทดน�้าตามแม่น�้าสายหลักเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการผันน�้าเข้าสู่ระบบคลองในบริเวณที่ราบลุ่มภาคเหนือตอนบน	และภาคกลาง	ท�าให้การเกษตรชลประทานได้ขยายตัว
ขึน้อย่างมาก	 อย่างไรกต็าม	 การเกษตรชลประทานในยคุนัน้ยงัคงมขีดีจ�ากดัเนือ่งจากยงัไม่มกีารพฒันาแหล่งกกัเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ทีจ่ะรองรบั 
ปริมาณน�้าหลากจากพ้ืนที่ตอนบนท�าให้ยังคงประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามฤดูกาล	ภายหลังที่ได้มีการก่อสร้าง	 แหล่งกักเก็บน�้า
ขนาดใหญ่	 ได้แก่	 เขื่อนภูมิพล	 เขื่อนสิริกิติ์	 ท�าให้ปัญหาอุทกภัยบรรเทาลงมากโดยช่วยลดระดับน�้าสูงสุด	 ของแม่น�้าเจ้าพระยาที่จังหวัด
นครสวรรค์ได้เฉลี่ย	 1.44	 เมตร	 และมีปริมาณน�้าส�ารองในอ่างเก็บน�้าส�าหรับจัดสรรเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง	 ท�าให้สามารถขยายพ้ืนที่
เกษตรชลประทานและการเพาะปลูกในฤดแูล้งได้อย่างรวดเรว็	 ในระยะต่อมาได้มกีารกระจายการพัฒนาแหล่งน�า้และการเกษตรชลประทาน 
ขนาดใหญ่และขนาดกลางออกไปทั่วประเทศ	 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้ยังมีการด�าเนินงานเพื่อ 
แก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าในระดับท้องถิ่น	โดยการก่อสร้างแหล่งน�้าขนาดเล็กกระจายตามพื้นที่ชุมชนในชนบท

	 	 ข้อมูล	ณ	สิ้นปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น	149.24	ล้านไร่	ซึ่งจากพื้นที่ทางการเกษตร
เหล่านี้มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานทั้งหมดในประเทศไทยทั้งสิ้น	 60.29	 ล้านไร่	 และในปัจจุบันกรมชลประทาน 
ได้มีการพัฒนาพื้นที่ชลประทานไปแล้วทั้งสิ้น	 32.66	 ล้านไร่	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 54.17	 ของพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งหมด	 โดยแบ่งออกเป็น 
พื้นท่ีชลประทานจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่จ�านวน	 17.97	 ล้านไร่	 พื้นท่ีชลประทานจากโครงการชลประทานขนาดกลาง												
(กรมชลประทานดูแล)	จ�านวน	6.75	ล้านไร่	และพื้นที่ชลประทานจากโครงการชลประทานขนาดเล็ก	จ�านวน	7.94	ล้านไร่
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1. การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย

	 	 หมายเหตุ	:	1/	ข้อมูลส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี	พ.ศ.	2556	(21	มี.ค.		2558)

2. สรุปผลการด�าเนินงานการพัฒนาแหล่งน�้า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    สรุปผลการด�าเนินงานการพัฒนาแหล่งน�้า ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การใช้ที่ดินของประเทศ จ�านวนพื้นที่ (ไร่)

1.1)		พื้นที่ประเทศไทย	1/ 320,696,888

1.2)		พื้นที่ทางการเกษตร	1/ 149,236,233

1.3)		พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน 60,294,241

1.4)		พื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว
							-	โครงการชลประทานขนาดใหญ่
							-	โครงการชลประทานขนาดกลาง	(กรมชลประทานดูแล)
							-	โครงการชลประทานขนาดเล็ก

32,664,184
17,966,566
6,758,206
7,939,412

ล�าดับที่ รายการ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)

1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ - -

2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 118,080 108,919

รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่  และขนาดกลาง 118,080 108,919

3 โครงการชลประทานขนาดเล็ก 77,179 27,241

รวมทั้งสิ้น 195,259 136,160

ล�าดับที่ รายการ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)

1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 17,966,566 175,000

2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 6,807,235 397,487

รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่  และขนาดกลาง 24,773,801 572,487

3 โครงการชลประทานขนาดเล็ก 6,200,263 12,471,963

30,974,064 13,044,450
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สถานที่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์

กรมชลประทานสามเสน	เลขที่		811	
ถนนสามเสน	แขวงถนนนครไชยศรี	เขตดุสิต	
กรุงเทพฯ		10300

0	2241	0020
0	2241	0029

0	2241	0740-9

0	2243	0966 www.rid.go.th
www.kromchol.com

กรมชลประทาน	ปากเกร็ด	เลขที่		200		
ถนนติวานนท์	ต�าบลบางตลาด	อ�าเภอ
ปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120

0	2583	6050
0	2583	6060
0	2583	6069

0	2583	8348

ต�าแหน่ง/ชื่อสกุล โทรศัพท์ โทรสาร e-mail

อธิบดี	
นายทองเปลว		กองจันทร์

0	2241	0065
0	2241	0250

0	2241	3026 tkongjun3535@gmail.com

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
นายทวีศักดิ์	ธนเดโชพล

0	2243	6919
0	2243	6918

0	2243	6918 tws1965@gmail.com

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
นายเฉลิมเกียรติ	คงวิเชียรวัฒน์

0	2241	0804
0	2241	2057

0	2669	3086 chalearmkiat_bee36@hotmail.
com

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
นายประพิศ	จันทร์มา

0	2667	0960

รองอธิบดีฝ่ายบ�ารุงรักษา 0	2669	4247 0	2669	4258

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ารุงรักษา)	
นายสุชาติ		หาญชนะชัยกูล

0	2669	3595 0	2669	3595

ผู้ทรงคุณวุฒด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)
นายพรชัย	แสงอังศุมาลี

0	2669	3598 0	2669	3598 PORNCHAI13@yahoo.co.th

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

0	2243	6965 0	2241	2419

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านส�ารวจและหรือออกแบบ)

0	2669	4264 0	2669	5052

ผู้บริหารกรมชลประทาน
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คณะท�างานจัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปี กรมชลประทาน ปี 2560 

1.		 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร	 ประธานคณะท�างาน
2.		 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารจัดการน�้าและอุทกวิทยา	 คณะท�างาน	
3.		 ผู้อ�านวยการกองการเงินและบัญชี	 คณะท�างาน	 					
4.		 ผู้อ�านวยการกองแผนงาน	 คณะท�างาน
5.		 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล	 คณะท�างาน
6.	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารโครงการ	 คณะท�างาน
7.	 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 คณะท�างาน
8.	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 คณะท�างาน
9.	 ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาระบบงานและอัตราก�าลัง	 คณะท�างาน
	 ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล
10.	 ผู้อ�านวยการส่วนติดตามและประเมินผล	 คณะท�างาน
	 ส�านักพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่
11.	 ผู้อ�านวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	 คณะท�างาน
	 ส�านักงานเลขานุการกรม
12.	 ผู้อ�านวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ	 คณะท�างาน
	 กองแผนงาน
13.	 ผู้อ�านวยการส่วนติดตามและประเมินผล	 คณะท�างาน
	 กองแผนงาน
14.	 ผู้อ�านวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย	 คณะท�างานและเลขานุการ
	 กองแผนงาน	
15.	 นางสุภชา		แก้วเกรียงไกร	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กองแผนงาน	 	 	
16.	 นางจิราพร		บูรณัติ	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กองแผนงาน	 	
17.	 นางมณฑา		ชาวโพธิ์	 คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กองแผนงาน	



ตอนที่ 1 สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม

  หน่วยงานส่วนกลางของกรมชลประทาน	(ระบุ)	...............................................................................................................................................
  หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมชลประทาน	(ระบุ)	...........................................................................................................................................
  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(ระบุ)	...................................................................................................................................
  หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(ระบุ)	................................................................................................................................  
  องค์กรอิสระ	(ระบุ)	..........................................................................................................................................................................................
  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		(ระบุ)	................................................................................................................................................................
  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน	(ระบุ)	................................................................................................................................................................
  อื่นๆ	(โปรดระบุ)	..............................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจ 

 ใส่เครื่องหมาย	 ลงในช่อง	“ระดับความคิดเห็น”	ที่มีต่อหนังสือรายงานประจ�าปีกรมชลประทาน	ปี	2560

ตอนที่ 3  ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ

  ..........................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................
 ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถาม
	 	 ท่านสามารถกรอกแบบสอบถามแล้วส่งทางไปรษณีย์	เลขที่	811	กรมชลประทาน	กองแผนงาน	

ส่วนวิเคราะห์นโยบาย	ถนนสามเสน	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300		หรือทาง	e-mail	:	macha122@yahoo.co.th,	buranut@gmail.com

หรือเข้าไปกรอกแบบสอบถาม	online	ได้ที่		http://kromchol.rid.go.th/budgets/BudAnalyze.html

ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่พึงพอใจ

2.1 รูปเล่ม

1)	รูปเล่มภายนอกสวยงาม	น่าอ่าน	สามารถจับได้สะดวก

2)	การเข้าเล่มและการเย็บเล่มมีความคงทน

2.2 เนื้อหาสาระ

1)	ความน่าสนใจภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม	ชัดเจน	และสื่อความหมาย
				ได้ถูกต้อง

2)	เนื้อหาตรงตามความต้องการผู้ใช้

3)	ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม	เป็นระเบียบ	อ่านง่าย

4)	ข้อมูลสารสนเทศมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และ	ภารกิจ	
				ของกรมชลประทาน

5)	การจัดข้อมูลสารสนเทศ	ทันสมัย	เป็นปัจจุบัน	ถูกต้อง	และเชื่อถือได้

6)	รูปแบบ	และช่องทางการเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
				ของกรมชลประทาน	ทั้งทางเว็บไซต์์	และสิ่งพิมพ์	ตรงกับ
				ความต้องการของหน่วยงานท่าน

7)	ข้อมูลสารสนเทศของกรมชลประทาน	จากรายงานประจ�าปี	2560			
				(Annual	Report	2017)	เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่านทั้งทางตรง
				และทางอ้อม

8)	หน่วยงานท่านมีความยินดีในการรับบริการข้อมูลสารสนเทศของ			
				กรมชลประทานต่อไป

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือรายงานประจ�าปีกรมชลประทาน ปี 2560

ANNUAL REPORT    
ROYAL IRRIGATION  DEPARTMENT 2017

ความคิดเห็นของท่านจะน�าไปปรับปรุงการจัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปีกรมชลประทาน
ให้สอดคล้องกับความประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อไป
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