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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

สารจากอธิบดี

เอาใจใส่อย่างจริงจัง
ในการบริหารจัดการน�้ำ

เตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ในเชิงรุก

เป็นเลิศในการบริหารจัดการ

คิดค้นสร้างสรรค์
ผลงานอันเป็นประโยชน์

เราทุกคนพร้อมที่จะรวมพลัง
มุ่งมั่นร่วมกันก้าวเดินต่อไป
เพื่อนำ�ความเจริญสู่กรมชลประทาน
และเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
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ปี 2559 กรมชลประทานเผชิญกับปัญหาสถานการณ์น�้ำ จากสภาวะทางธรรมชาติ ทั้งกรณีน�้ำ น้อยในช่วงต้นและกลางปี และกรณี
น�้ำ มากในช่วงปลายปี แต่ด้วยความทุ่มเททั้งพละกำ�ลัง สติปัญญา ความสามารถ ความเอาใจใส่อย่างจริงจังในการบริหารจัดการน้ำ�
จึงทำ�ให้สามารถแก้ไขปัญหาจนสำ�เร็จลุล่วงผ่านพ้นวิกฤตได้ด้วยดี และได้รับคำ�ขอบคุณจากหลายฝ่าย นับเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจ
ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวชลประทาน รวมทั้งการบูรณาการอย่างดียิ่งจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากสภาวการณ์ทางธรรมชาติดังกล่าว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่เราชาวชลประทาน
จะต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในเชิงรุก โดยมุ่งเน้นหาแนวทางป้องกันปัญหาและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในปี 2559 นับว่า
เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญหลายประการ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2559 - 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560
– 2564) นอกจากนัน้ แผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2556 – 2559 ได้สน้ิ สุดในปีนเ้ี ช่นกัน โดยได้มกี ารจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รายงานประจำ�ปีกรมชลประทาน ปี 2559 ได้นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานตามบทบาทภารกิจหลักของกรมชลประทาน ได้แก่
ผลการดำ�เนินงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และรายงานการเงิน
โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้กำ�หนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ 44,265.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 96 ปรากฏว่า
กรมชลประทานมีผลการเบิกจ่ายจำ�นวน 41,819.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 90.69 ต�่ำ กว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.31 แต่ในส่วนงบรายจ่าย
ลงทุน ซึ่งกำ�หนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ 32,522.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 87 กรมชลประทานมีผลการเบิกจ่าย จำ�นวน 33,415.14
ล้านบาท หรือร้อยละ 89.39 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.39 นอกจากผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาแล้ว ได้มีการนำ�เสนอทิศทางการ
บริหารในอนาคตโดยมีแนวทางการดำ�เนินงานในเชิงรุกหลายประการ
ผลการดำ�เนินงานที่สร้างความภาคภูมิใจ ประจำ�ปี 2559 ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4
ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานขององค์การจัดการความรู้ รางวัลองค์กรทีม่ คี วามเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง
ครั้งที่ 3 รางวัล The Best of Special Prize ผลงานนวัตกรรมเครื่องมือสำ�รวจชลประทาน และรางวัล Special Prize จากกลุ่ม
สิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้งานในอนาคต ทั้งหมดเป็นความสามารถที่โดดเด่นของบุคลากร ในการคิดค้น สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์
และเราทุกคนพร้อมที่จะรวมพลังมุ่งมั่นร่วมกันก้าวเดินต่อไปเพื่อนำ�ความเจริญสู่กรมชลประทาน และเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

(นายสัญชัย เกตุวรชัย)
อธิบดีกรมชลประทาน
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แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2556 - 2559
1. วิสัยทัศน์
“กรมชลประทานเป็นองค์กรนำ�ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ�และบริหารจัดการน้�ำ อย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำ�ดับ 1 ใน 10 ของโลก”
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ดำ�เนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ�ตามภารกิจอย่างเหมาะสม
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ� และการบริหารจัดการน้ำ�

3. ประเด็นยุทธศาสตร์

		
		
		

1. การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2. การบริหารจัดการน้ำ�อย่างบูรณาการ
3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ ตามภารกิจ

4. ค่านิยมองค์กร
WATER for All
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Work Smart

เก่งงาน เก่งคิด

Accountability

รับผิดชอบงาน

Teamwork & Networking

ร่วมมือร่วมประสาน

Expertise

เชี่ยวชาญงานที่ทำ�

Responsiveness

นำ�ประโยชน์สู่ประชาชน

5. เป้าประสงค์

ก. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ

		
		
		

1. มีปริมาณน้ำ�เก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2. ทุกภาคส่วนได้รับน�้ำ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน�้ำ

ข. มิติคุณภาพการให้บริการ
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4.
5.
6.
7.

อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ผู้ใช้น�้ำ ได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ�
คุณภาพน้ำ�ได้เกณฑ์มาตรฐาน
ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
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ค. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
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12. มีการวางแผนและดำ�เนินการบริหารจัดการน้ำ�ที่ดี
13. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดำ�เนินงาน
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17. องค์กรมีการจัดการความรู้
18. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
19. เครื่องจักร เครื่องมือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

Strategic Plan of Royal Irrigation Department B.E. 2013 - 2016
1. Vision
“Royal Irrigation Department is a leading organization in water resources development
and integrated water management with the present irrigated area in the world top ten.”

2. Mission

		 1.
			
		 2.
		 3.
		 4.

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

3. Strategic Issue

		
		
		

1. Water resources development and increase of irrigated area
2. Integrated water management
3. Water hazards prevention and mitigation as the department’s mission

4. Core Value
WATER for All

W

		
		

A
T
E

		
		

R

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

5. Goals

A : Mission Effectiveness

		
		
		

1. Amount of reserved water and irrigation area is increased.
2. Water is supplied to all sectors thoroughly and equitably.
3. Loss caused by water disaster is reduced.

B : Services Quality
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4.
5.
6.
7.

Workable condition of irrigation structures is maintained.
Water users are satisfied with water management.
Water quality meets standards.
Flood forecasting and warning system is in workable condition.
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C : Performance Efficiency

		
		
		
		
		
		
		
		

8. Construction, repair and improvement is completed as planned.
9. Preparation before construction is done as planned.
10. Participation of people, communities, and relevant sectors is achieved.
11. Comprehensive public relations is encouraged continuously.
12. Effective water planning and management is implemented.
13. Results of studies, researches, and development are used in work performance.
14. Rules and regulations are modernized and up-to-date.
15. Work administration system is effective.

D : Organization Development

		
		
		
		

16. Staff has competency and moral in work performance.
17. Organizational knowledge is managed.
18. Appropriate database system and information technology is implemented.
19. Machinery and tools are in workable condition.

คลองชลหารพิจิตร

9

รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564
1. วิสัยทัศน์
“องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ� (Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579”

2. พันธกิจ

		
		
		
		

1.
2.
3.
4.

พัฒนาแหล่งน�้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน�้ำ ให้เกิดความสมดุล
บริหารจัดการน้ำ�อย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
ดำ�เนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ�ตามภารกิจอย่างเหมาะสม
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ� และการบริหารจัดการน้ำ�

3. ประเด็นยุทธศาสตร์

		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
			
		 5.

การพัฒนาแหล่งน�้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตามศักยภาพลุ่มน�้ำ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ�อย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ�
การเสริมอำ�นาจประชาชนในระดับพืน้ ที่ การสร้างเครือข่าย และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารงาจัดการน�้ำ
ชลประทาน
การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

4. ค่านิยมองค์กร
WATER for All

W

		
		

A
T
E

		
		

R

Work Smart

เก่งงาน เก่งคิด

Accountability

รับผิดชอบงาน

Teamwork & Networking

ร่วมมือร่วมประสาน

Expertise

เชี่ยวชาญงานที่ทำ�

Responsiveness

นำ�ประโยชน์สู่ประชาชน

5. เป้าประสงค์

ก. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ

		 SG1.
		 SG2.
			
		 SG5.
		 SG7.
		 SG10.
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มีแหล่งเก็บกักน�้ำ และมีปริมาณนน้ำ�ที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
การบริหารจัดการน้ำ� โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำ�ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ำ�ต้นทุนที่มี
ในแต่ละปี (อุปโภค - บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ)
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง
ยกระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน และชุมชนในพืน้ ที่ ไปสูร่ ะดับการเสริมอำ�นาจการบริหารจัดการการชลประทาน
เป็นองค์กรอัจฉริยะ

ANNUAL REPORT 2016 / Royal Irrigation Department

คลองส่งน้ำ�บางพลี

ข. มิติคุณภาพการให้บริการ

		 SG2.
			
		 SG6.
		 SG8.

การบริหารจัดการน้ำ� โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำ�ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ำ�ต้นทุนที่มี
ในแต่ละปี
การคาดการณ์สถานการณ์น้ำ�มีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกรมชลประทาน ที่ทันต่อเหตุการณ์
เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น�้ำ (เครือข่ายผู้ใช้น�้ำ เกษตร อุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม อื่นๆ)

ค. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

		
		
		

SG3. การปรับเปลี่ยนการใช้น้ำ�ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
SG4. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน
SG9. ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ

ง. มิติการพัฒนาองค์กร

		
		
		
		

OpO10
OpO11
OpO12
OpO13

มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน
กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทำ�งานบนฐานดิจิทัล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
บุคลากรมีสมรรถนะสูง
มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน

หมายเหตุ
ระดับยุทธศาสตร์
						
ระดับปฏิบัติการ
						

SG
K
OpO
OpK

=
=
=
=

Strategic Goals หมายถึง เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์
Key Performance Indicators หมายถึง ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
Operational Objectives หมายถึง เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ
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.
			
		 2.
		 3.
		 4.

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

3. Strategic Issue

		 1.
		 2.
			
		 3.
		 4.
			
		 5.

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

4. Core Value
WATER for All

W

		
		

A
T
E

		
		

R

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

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

12
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เขื่อนขุนด่านปราการชล

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
OpO11
OpO12
OpO13

Equip with appropriate informative database and knowledge to perform irrigation duty
Effective working process on digital and IT base
High performance human capital
Insightful and practical irrigation related research and development

Remark:
Strategic Level
						
Operation Level
						

SG
K
OpO
OpK

=
=
=
=

Strategic Goals
Key Performance Indicators
Operational Objectives
Operational Key Performance Indicators
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทาน

กรมชลประทาน
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สำ�นักงานเลขานุการกรม

กองการเงินและบัญชี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สำ�นักกฎหมายและที่ดิน

สำ�นักบริหารจัดการน้ำ�
และอุทกวิทยา

สำ�นักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สำ�นักพัฒนา
แหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่

สำ�นักงานชลประทานที่ 1

สำ�นักงานชลประทานที่ 2

สำ�นักงานชลประทานที่ 3

สำ�นักงานชลประทานที่ 7

สำ�นักงานชลประทานที่ 8

สำ�นักงานชลประทานที่ 9

สำ�นักงานชลประทานที่ 13

สำ�นักงานชลประทานที่ 14
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กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองแผนงาน

กองพัฒนา
แหล่งน้�ำ ขนาดกลาง

กองพัสดุ

สำ�นักเครื่องจักรกล

สำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สำ�นักบริหารโครงการ

สำ�นักวิจัยและพัฒนา

สำ�นักสำ�รวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

สำ�นักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

สำ�นักงานชลประทานที่ 4

สำ�นักงานชลประทานที่ 5

สำ�นักงานชลประทานที่ 6

สำ�นักงานชลประทานที่ 10

สำ�นักงานชลประทานที่ 11

สำ�นักงานชลประทานที่ 12

สำ�นักงานชลประทานที่ 15

สำ�นักงานชลประทานที่ 16

สำ�นักงานชลประทานที่ 17

หมายเหตุ : ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อธิบดีกรมชลประทาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำ�รุงรักษา)

รองอธิบดี
ฝ่ายบำ�รุงรักษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา

(ด้านสำ�รวจและหรือออกแบบ)

รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร

สำ�นักบริหาร
จัดการน้ำ�และอุทกวิทยา

สำ�นักงานชลประทานที่ 9

สำ�นักงานเลขานุการกรม

สำ�นักงานชลประทานที่ 1

สำ�นักงานชลประทานที่ 10

กองการเงินและบัญชี

สำ�นักงานชลประทานที่ 2

สำ�นักงานชลประทานที่ 11

สำ�นักกฎหมายและที่ดิน

สำ�นักงานชลประทานที่ 3

สำ�นักงานชลประทานที่ 12

กองพัสดุ

สำ�นักงานชลประทานที่ 4

สำ�นักงานชลประทานที่ 13

สำ�นักเครื่องจักรกล

สำ�นักงานชลประทานที่ 5

สำ�นักงานชลประทานที่ 14

สำ�นักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สำ�นักงานชลประทานที่ 6

สำ�นักงานชลประทานที่ 15

กองส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
(หน่วยงานภายใน)

สำ�นักงานชลประทานที่ 7

สำ�นักงานชลประทานที่ 16

สำ�นักงานชลประทานที่ 8

สำ�นักงานชลประทานที่ 17

สายการบริหารงาน
หมายเหตุ
* 		 ผูเ้ ชีย่ วชาญทีข่ นึ้ ตรงต่อกรมชลประทาน
** 		 ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อสำ�นัก
( ) จำ�นวนตำ�แหน่ง
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา

(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ
สำ�นักบริหารโครงการ
สำ�นักวิจัยและพัฒนา
สำ�นักสำ�รวจ
ด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

(ด้านวางแผนและโครงการ)

รองอธิบดี
ฝ่ายก่อสร้าง
สำ�นักพัฒนา
แหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
กองแผนงาน

กองพัฒนา
แหล่งน้ำ�ขนาดกลาง
สำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สำ�นักออกแบบ
วิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ
(หน่วยงานภายใน)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (1) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) (4) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวางแผนและโครงการ) (1)*
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำ�และบำ�รุงรักษา) (6) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (2) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ�และจัดการน้ำ�
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�สำ�นักงานชลประทานที่ 1-17) (17) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ� (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (13) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ�) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านปฐพีกลศาสตร์) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสำ�รวจ (ด้านสำ�รวจ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมธรณี (ให้คำ�ปรึกษา) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านสำ�รวจและทำ�แผนที่ภาพถ่าย (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำ�นวณ) (8) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังและออกแบบ (1) **
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

ผู้บริหารระดับสูง

2

1
18

3

4

5
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1

นายสัญชัย เกตุวรชัย
อธิบดีกรมชลประทาน

2

นายณรงค์ ลีนานนท์
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

3

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

4

นายสมเกียรติ ประจ�ำวงษ์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

5

นายทองเปลว กองจันทร์
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา

6

7

6

7

8

8

นายโสภณ ธรรมรักษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
นายสาธิต มณีผาย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ)
นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา)
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

สถิติภาคบุคลากร
จำ�นวน (คน)
18,000

15,875

16,000

14,686
13,541

14,000

12,403

12,000
10,000
8,000

6,127 6,149 6,026 6,095

5,811

6,000

4,067

6,471

4,798

4,000
2,000
0

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ�
2556		

2557

พนักงานราชการ
2558

2559

จำ�นวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559

6,471

25.92%

6,095

24.41%

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ�
พนักงานราชการ

12,403

49.67%

สัดส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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จำ�นวน (คน)
14,000
12,338
11,439

12,000

10,558
9,692

10,000
8,000
6,000

4,473 4,352
4,461 4,349

3,247
3,537
2,711
2,983

4,000

1,684
1,538
1,214
1,001

1,676 1,743
1,666 1,677

2,000
0

4,787
4,273
3,584
3,066

ชาย

ข้าราชการ

หญิง

ชาย
2556		

หญิง
ลูกจ้างประจำ�
2557
2558

ชาย

พนักงานราชการ

หญิง

2559

จำ�นวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� และพนักงานราชการ จำ�แนกตามเพศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
จำ�นวน (คน)
4,000

3,621

3,683

3,637

3,634

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

1,291

1,185

1,185 1,251

1,081 1,122

1,275

1,307

1,000
500
0

30
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี
2556		

ปริญญาโท
2557

2558

30

33

32

ปริญญาเอก

2559

จำ�นวนข้าราชการ จำ�แนกตามระดับการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
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สถิติภาคบุคลากร
จำ�นวน (คน)
6,000

5,833

289

5,544

252

5,292

5,000

250

5,042

245

4,797

260

4,000

3,000

2,000
5,544

1,000

0

2560

5,292

2561

5,042

2562
กำ�ลังคนที่เหลืออยู่

4,537

4,797

2563

ปีงบประมาณ

2564

กำ�ลังคนที่จะเกษียณ

แนวโน้มจำ�นวนข้าราชการ กรณีทไ่ี ม่มกี ารบรรจุแต่งตัง้ ในระยะเวลา 5 ปี

จำ�นวน (คน)
12,000

11,374
960

10,414
1,000

10,000

9,414
1,079

8,335

8,000

1,028

7,307
954

6,000

4,000

2,000

0

10,414

2560

9,414

2561

7,307

8,335

2562
กำ�ลังคนที่เหลืออยู่

2563
กำ�ลังคนที่จะเกษียณ

แนวโน้มจำ�นวนลูกจ้างประจำ� ในระยะเวลา 5 ปี

22

6,353

2564

ปีงบประมาณ
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จำ�นวน (คน)
6,000

5,833

5,544

5,292

5,042

5,000

4,797

3,081

2,930

2,765

2,602

2,418

2,000

1,260

1,154

1,090

1,030

996

1,000

1,063

1,056

1,048

1,031

1,014

132
297

115
289

105
284

100
279

98
271 ปีงบประมาณ

4,000

3,000

0

2560

2561

วิศวกรโยธา

นายช่างโยธา

2562
วิศวกรชลประทาน

2563
นายช่างชลประทาน

2564
ข้าราชการสายงานอื่นๆ

แนวโน้มจำ�นวนข้าราชการ สายงานหลัก และสายงานอืน่ ๆ ในระยะเวลา 5 ปี
จำ�นวน (คน)
35,000

32,702
29,977
28,075

30,000

26,465
24,842
23,232

25,000

21,743

20,259

20,000

18,794

17,392

16,054

14,845

15,000
10,000

7,826

7,722

7,606

7,228

7,118

7,126

7,076

7,007

7,002

6,907

6,749

6,693

13,696

6,625

12,542
6,608

5,000
0

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ข้าราขการ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ปีงบประมาณ

ลูกจ้างประจำ�

กรอบอัตรากำ�ลังข้าราชการ และลูกจ้างประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2559

23

24
1,126,951,100

450,894,100

7,084,888,200

8,662,733,400

1,228,765,600

12,016,304,400

764,400

-

-

-

-

-

574,400

574,400

-

-

-

-

-

-

-

190,000

155,254,200

-

-

-

-

30,000,000

112,004,200

142,004,200

-

-

-

-

-

-

-

13,250,000

13,250,000

งบรายจ่ายอื่น

46,708,924,800

1,151,176,900

466,544,000

7,592,969,600

9,210,690,500

1,365,764,100

17,612,864,400

18,978,628,500

188,651,800

797,994,300

604,915,700

216,563,000

399,738,400

307,636,900

1,786,069,300

14,218,036,400

18,519,605,800

รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท

ที่มา : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1,381,209,900 38,449,560,900

2,000,000

22,225,800

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (แผนระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา

6,722,135,400

3,448,400

12,201,500

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

266,906,500

281,050,600

261,458,100

20,743,600

980,933,700

246,623,300

รวมทั้งสิ้น

181,162,400

772,780,600

597,725,900

208,187,700

392,442,000

289,746,900

1,767,334,000

12,332,378,000

1,001,677,300 13,245,070,000

86,254,900

4,503,047,700

4,589,302,600

2,250,700

2,654,500

22,559,200
5,238,700

3,250,500

1,695,700

6,679,600
3,939,300

2,158,000

3,236,100

14,653,900
5,138,400

3,457,300

93,923,300

190,000

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

112,626,100 16,541,757,500

งบดำ�เนินงาน

15,278,000

1,778,295,100

1,851,782,200

งบบุคลากร

ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ�

ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ�

ผลผลิต : การจัดการน้ำ�ชลประทาน

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยน�้ำ รีอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดอุตรดิตถ์
้ างบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการนำ�อย่

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำ�มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำ�ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน�้ำ คลองหลวง จังหวัดชลบุรี

โครงการ : โครงการเพิม่ ปริมาณน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มนำ้�ตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ผลผลิต : จัดหาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำ�แนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ – แผนงาน – ผลผลิต /โครงการ – งบรายจ่าย

รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)
50,000

46,709
43,055

45,000

40,095

38,450
40,000

35,493

34,854

35,000

31,711

30,000
25,000

27,200

20,000
15,000
10,000

6,832 6,722
6,708 6,537
1,392 1,381
1,392 1,498

5,000

0.78

0.78

0.78

0.76

193

159

165

155
งบรายจ่าย

0
งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน
2556

2557

งบเงินอุดหนุน
2558

งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

2559

การเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี จำ�แนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
14.39%

0.002%
0.33%

19.72%

39.65%

2.96%

82.32%
40.63%

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบเงินอุดหนุน

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
จำ�แนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการนำ�้ อย่างบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนำ�้ ตามภารกิจ

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
จำ�แนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

25

พัฒนาแหล่งน้�ำ
ป้องกันและ
บรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ำ�

ผู้ใช้น้ำ�ได้รับ
ความพึงพอใจ

ส่วนที่

2

รายงานผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน
ผลการดำ�เนินงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมชลประทาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
		 1. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่
		 2. แผนงานการจัดหาแหล่งน้�ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน้ำ�อย่างบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้�ำ ตามภารกิจ

การดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

ผลการดำ�เนินงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมชลประทาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบ่งออก
เป็น 2 มิติ ได้แก่
1. มิติภายนอก (น้ำ�หนักร้อยละ 75) ประกอบด้วย
		 1.1 ตัวชีว้ ดั ภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลือ่ นประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชีว้ ดั ระหว่างกระทรวง
			 ที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Join KPIs) และ ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function - Area KPIs) ตามนโยบาย
			 สำ�คัญของรัฐบาล
		 1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยสำ�นักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ
2. มิติภายใน (น�้ำ หนักร้อยละ 25) ประกอบด้วย
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยงานเจ้าภาพ

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ

สำ�นักงบประมาณ

2. การประหยัดพลังงาน

สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

3. การประหยัดน�้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร

5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมสำ�นักงาน ก.พ.ร.

6. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำ�เนินงานของหน่วยงาน สำ�นักงาน ปปช. และ สำ�นักงาน ปปท.

ผลการประเมินตนเองตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ตามเอกสารการประเมินตนเองส่งสำ�นักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2559 ได้คะแนน 3.9193
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ผลการประเมินการดำ�เนินงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประเมินผล

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558 2559

มิติที่ 1
4.2364 4.6094 4.4452 4.7597 4.2486 3.8336 4.3116 4.0780 2.3778 2.8318 2.9600 3.2720
ด้านประสิทธิผล
มิติที่ 2
ด้านคุณภาพ
การให้บริการ

4.1200 3.8760 3.8733 4.7310 4.4367 4.5500 4.3410 4.0960 0.4224

-

0.5155

-

มิติที่ 3
ด้านประสิทธิภาพ 5.0000 4.8659 4.6379 3.9174 4.3187 4.2359 4.4076 4.6000 0.5446 0.6910 0.6625 0.3973
การปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4
4.7950 4.3714 4.5194 4.7500 4.9365 4.8942 4.9646 3.0000 0.7355 0.4188 0.4639 0.2500
ด้านพัฒนาองค์การ
4.4129 4.5035 4.3908 4.6673 4.4284 4.2292 4.4647 3.8735 4.0803 3.9409 4.3319 3.9193

5

4.4129

4.5035

4.6673
4.4284

4.3908

4.5

4.4647

4.3319

4.2292

4.0803
3.8735

3.9409

3.9193

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

พ.ศ.

กราฟแสดงคะแนนประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคำ�รับรองการปฏิบตั ริ าชการของกรมชลประทานระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2559
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สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

น้ำ�
หนัก
(%)

เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำ�เนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้ำ�หนัก

้ กร้อยละ 75)
มิติภายนอก (นำ�หนั
3.2720
การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 75)
3.2720
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 75)
1.1 ร้อยละของผลการ
5
70
75
80
85
90
90.23
5.0000
0.2500
ดำ�เนินการตามแนวทาง
การส่งเสริมการเกษตร
แปลงใหญ่
1.2 ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
ที่สำ�คัญ
1.2.1 ผลผลิตพืชที่
สำ�คัญเฉลี่ยต่อไร่
(ก.ก./ไร่)
1.2.1.1 ข้าวนาปี
2.5
4.0334
0.1008
1.2.1.2 มันสำ�ปะหลัง 2.5
3,426
1.0000
0.0250
1.2.1.3 ปาล์มน�้ำ มัน
2.5
2,424
1.4000
0.0350
1.2.1.4 ข้าวโพด
2.5
671
3.5186
0.0879
สัตว์เลี้ยง
1.3 จำ�นวนพื้นที่ชลประทาน 10 338,815 348,594 358,373 368,151 377,929 385,218 5.0000
0.5000
้
และแหล่งนำ�ที่เพิ่มขึ้น
(ไร่)
1.4 ประสิทธิภาพในการ
15 1.10
1.14
1.18
1.22
1.26
1.41
5.0000
0.7500
้
บริหารจัดการนำ�ใน
เขตชลประทาน
1.5 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 5 1.340 1.360 1.380 1.400 1.420
N/A
1.0000
0.0500
รอผลการประเมิน
ภาคการเกษตร
จาก สำ�นักงาน ก.พ.ร.
(ล้านล้านบาท)
1.6 การช่วยเหลือเกษตรกร
5 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
99.40 4.8800
0.2440
ที่ได้รับผลกระทบ
80
85
90
95
100
จากภัยแล้ง
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เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำ�เนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้�ำ หนัก

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

น้ำ�
หนัก
(%)

1

2

3

4

5

1.7 ร้อยละของแหล่งน้ำ�
ชุมชน/ชนบท ที่เพิ่มขึ้น
เทียบกับเป้าหมายตาม
แผนงาน
1.8 ร้อยละของการซ่อมแซม
และปรับปรุงอาคาร
ชลประทานที่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน
1.9 การจัดสรรน้ำ�ให้แก่
ภาคอุปโภคและภาค
อุตสาหกรรม (ค่าน้ำ�
ชลประทาน-ร้อยละ
ของปริมาณน�้ำ ที่จัดสรร
ให้ภาคอุปโภคและ
ภาคอุตสาหกรรม)

10

91

94

97

98.50

100

99.69

4.7933

0.4793

5

92

94

96

98

100

100

5.0000

0.2500

10

90

95

100
เท่ากับ
615
ล้านบาท
หรือ
1,230
ล้าน
ลบ.ม.

105

110

123.7

5.0000

0.5000

การประเมินคุณภาพ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ไม่มี
กระบวนงานที่ดำ�เนิน
การตาม พ.ร.บ. อำ�นวย
ความสะดวก)
มิติภายใน (น้ำ�หนักร้อยละ 25)
การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15)
3. การเบิกจ่ายเงิน
(5)
งบประมาณ
75
3.1 ร้อยละความสำ�เร็จของ 2.5
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ลงทุน
3.2 ร้อยละความสำ�เร็จของ 2.5
88
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม
4. การประหยัดพลังงาน
2.5
1

(กรมชลประทานไม่มีตัวชี้วัดนี้ จึงนำ�น�้ำ หนักไปรวมที่ตัวชี้วัดที่ 1)

0.6473
0.3973

78

81

84

87

90

92

94

96

2

3

4

5

89.39

90.69

3.5500

5.0000

0.1250

2.3450

0.0586

3.5500

0.0887
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สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

น้ำ�
หนัก
(%)

5. การประหยัดน้ำ�
2.5
6. การพัฒนาประสิทธิภาพ
5
ระบบสารสนเทศภาครัฐ
การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10)
7. การพัฒนาสมรรถนะ
5
องค์การ
8. ระดับคุณธรรมและ
5
ความโปร่งใสการ
ดำ�เนินการของหน่วยงาน
รวมคะแนน
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เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ดำ�เนินงาน
ที่ได้ ถ่วงน้�ำ หนัก
3
N/A

3.0000
1.0000

ผลการประเมินจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

0.0750
0.0500

N/A

1.0000

0.2500
0.0500

73.94

4.0000

0.2000

รอผลการประเมินจากกองบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมสำ�นักงาน ก.พ.ร.

3.9193
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
		 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2556 - 2559 ได้ก�ำ หนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
		1. การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
		 2. การบริหารจัดการน้ำ�อย่างบูรณาการ
		 3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ�ตามภารกิจ

		 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาแหล่งน้�ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

		 มีตัวชี้วัดและผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในรอบหลายปีที่ผ่านมา คือ

ตัวชี้วัด ชป 01 จำ�นวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปีงบประมาณ

จำ�นวนปริมาณเก็บกัก
ณ ต้นปีงบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

จำ�นวนปริมาณ
เก็บกักที่เพิ่มขึ้น
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

จำ�นวนปริมาณเก็บกัก
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

135.65

77,591.22

หมายเหตุ : 1. เฉพาะโครงการขนาดใหญ่รวมกับโครงการขนาดกลาง
		 2. ข้อมูลปรับตามข้อมูลสารสนเทศกรมชลประทานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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จำ�นวน
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
78,000.00
77,500.00
791.94

77,000.00

10.40

194.97

35.08

158.12

97.03

16.67

107.70

19.70

135.65

76,500.00
442.76
76,000.00

224.00

75,500.00
75,000.00
74,500.00
74,000.00

75,356.20 75,580.20 76,022.96 76,814.90 76,826.30 77,021.27 77,056.35 77,214.47 77,311.50 77,328.17 77,435.86 77,455.57

2548

2549

2550

2551

2552

2553

จำ�นวนปริมาณเก็บกัก ณ ต้นปีงบประมาณ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

2554

2555

2556

2558

จำ�นวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ตัวชีว้ ดั ชป 01 จำ�นวนปริมาณเก็บกักทีเ่ พิม่ ขึน้ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

34
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ตัวชี้วัด ชป 02 จำ�นวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
ปีงบประมาณ

พื้นที่ชลประทาน
ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่)

พื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

พื้นที่ชลประทาน
ณ สิ้นปีงบประมาณ (ไร่)

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

22,874,225
23,101,225
23,585,405
23,687,945
23,878,358
24,028,552
24,123,713
24,262,230
24,348,230
24,382,740
24,507,340
24,534,640

227,000
484,180
102,540
190,413
150,194
95,161
138,517
86,000
34,510
124,600
27,300
125,800

23,101,225
23,585,405
23,687,945
23,878,358
24,028,552
24,123,713
24,262,230
24,348,230
24,382,740
24,507,340
24,534,640
24,660,440

หมายเหตุ : 1. โครงการขนาดใหญ่ และขนาดขนาดกลาง
				 2. ข้อมูลปรับตามข้อมูลสารสนเทศกรมชลประทานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จำ�นวน (ไร่)
25,000,000
24,500,000
24,000,000
23,500,000

484,180

102,540

190,413

150,194

95,161

138,517

23,878,358

22,500,000

22,500,000

34,510

227,000

23,000,000

22,000,000

86,000

22,874,225
2548

23,101,225

2549

24,123,713

24,123,713

24,262,230

24,348,230

124,600

24,382,740

27,300

24,507,340

125,800

24,534,640

23,585,405

2550

2551

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

พ.ศ.

พื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่)

ตัวชีว้ ดั ชป 02 จำ�นวนพืน้ ทีช่ ลประทานทีเ่ พิม่ ขึน้ (ไร่)
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ตัวชี้วัด ชป 02 จำ�นวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (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

300,357

30,783,524

หมายเหตุ : ข้อมูลปรับตามข้อมูลสารสนเทศกรมชลประทานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

จำ�นวน (ไร่)
31,000,000

300,357
225,621
317,811

30,500,000
206,952
30,000,000

264,441
555,557

29,500,000
372,165

29,000,000
28,500,000

178,751

207,474

28,000,000
27,500,000

28,154,395

28,361,869

28,734,034

29,289,591

29,554,032

29,732,783

29,939,735

30,257,546

30,483,167

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

27,000,000
26,500,000

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

พื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่)

ตัวชีว้ ดั ชป 02 จำ�นวนพืน้ ทีช่ ลประทานทีเ่ พิม่ ขึน้ (ไร่)
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แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
1.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
2.

แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำ�นวน 8 โครงการ ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำ ตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการอ่างเก็บน้ำ�คลองหลวง จังหวัดชลบุรี
โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการเขื่อนทดน�้ำ ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการอ่างเก็บน้ำ�มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยน้ำ�รีอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำ�เภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา

แผนงานการจัดหาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1)
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1. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่
1.1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน�้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
		 วัตถุประสงค์		
					
					
		 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
					
		
- เชิงคุณภาพ
		 สถานที่ดำ�เนินการ
		 ระยะเวลาดำ�เนินการ
		 มติ ครม. เปิดโครงการ
		 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
		 งบประมาณตามแผนปี 2559
		 ผลการดำ�เนินงาน
		

		

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานที่ทำ�

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บนำ�้
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำ ฯ อุโมงค์ส่งน้ำ�
ช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 1
งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำ ฯ อุโมงค์ส่งน้ำ�
ช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญาที่ 2
งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำ ฯ อุโมงค์ส่งน้ำ�
ช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1
งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำ ฯ อุโมงค์ส่งน้ำ�
ช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 2
งานก่อสร้างอื่น ๆ
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เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำ�ต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น�้ำ
ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภค - บริโภค ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารจัดการน้ำ�
ในลุ่มน้ำ�แม่แตง – แม่งัด - แม่กวง ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพิม่ ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนเฉลีย่ ปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทานโครงการแม่กวง
ในฤดูแล้งจาก 17,060 ไร่ เป็น 76,129 ไร่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
อำ�เภอแม่แตง อำ�เภอสันทราย และอำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2564)
วันที่ 26 เมษายน 2554
15,000.00 ล้านบาท
952.733 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 939.337 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.59
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 3.59
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โครงการ 0
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1.2 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�ตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 วัตถุประสงค์		
					
		 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
		 สถานที่ดำ�เนินการ
		 ระยะเวลาดำ�เนินการ
					
					
		 มติ ครม. เปิดโครงการ
		 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
		 งบประมาณตามแผนปี 2559
		 ผลการดำ�เนินงาน
					

เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ โดยสามารถส่งน้ำ�ในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง
57,819 ไร่ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 73,980 ไร่
ตำ�บลท่ากระดาน อำ�เภอคีรีรัฐนิคม อำ�เภอท่าฉาง อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2559)
ขยายเป็น 13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2564)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการฯ วันที่ 29 กันยายน 2559
วันที่ 7 เมษายน 2552
3,330.0000 ล้านบาท
345.2049 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 285.0621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.58
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 21.09

		
		

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานที่ทำ�

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�ตาปี – พุมดวง
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ระบบสูบน้ำ�และระบบส่งน้ำ� MC1
พร้อมอาคารประกอบ
ระบบส่งน�้ำ MC2
พร้อมอาคารประกอบ
ระบบระบายน้ำ�
ท่อลอดรางรถไฟ

% ของ
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21.09
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1.07

36.00

100.00
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1.3 โครงการอ่างเก็บน้ำ�คลองหลวง จังหวัดชลบุรี
		 วัตถุประสงค์		
					
					
		 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
					
		 สถานที่ดำ�เนินการ
		 ระยะเวลาดำ�เนินการ
		 มติ ครม. เปิดโครงการ
					
					
		 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
		 งบประมาณตามแผนปี 2559
		 ผลการดำ�เนินงาน
					

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ�ต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำ�
ด้านการอุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
จำ�นวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 98 ล้านลูกบาศก์เมตร
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 44,000 ไร่
อำ�เภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2559)
วันที่ 28 เมษายน 2552 มติ ครม. วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ให้ขยายระยะเวลาโครงการ
จากเดิม 2553 – 2559 (7 ปี) เป็น 2553 – 2562 (10 ปี) และขยายวงเงินจากเดิม 6,700
ล้านบาท เป็น 9,341.3647 ล้านบาท
9,341.3647 ล้านบาท
156.1358 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 147.3684 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.38
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 83.85

		 สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานที่ทำ�
โครงการอ่างเก็บน้ำ�คลองหลวง
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
คลองส่งน้ำ�และคลองระบายน้ำ�
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา
คลองส่งน้ำ�และคลองระบายน้ำ�
พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

40
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1.4 โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดปราจีนบุรี
		 วัตถุประสงค์		
					
					
					
					
		 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
					
		 สถานที่ดำ�เนินการ
		 ระยะเวลาดำ�เนินการ
		 มติ ครม. เปิดโครงการ
		 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
		 งบประมาณตามแผนปี 2559
		 ผลการดำ�เนินงาน
					

		

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ�ต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำ�เภอนาดี และอำ�เภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ปราจีนบุรี และลุ่มน้ำ�สาขา ในเขตพื้นที่
อำ�เภอนาดี และอำ�เภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี และเพือ่ ประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน�้ำ
ด้านการอุปโภค - บริโภค และการประปาและเพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำ�เค็มและ
น้ำ�เน่าเสียในแม่น้ำ�ปราจีนบุรี และแม่น้ำ�บางปะกง
จำ�นวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 295 ล้านลูกบาศก์เมตร
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 113,300 ไร่
อำ�เภอนาดี และอำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2561)
วันที่ 27 ตุลาคม 2552
8,300.0000 ล้านบาท
604.9157 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 604.9157 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 80.72

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานที่ทำ�

โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยโสมงอันเนื่องมา
จากพระราชดำ�ริ จังหวัดปราจีนบุรี
เขื่อนเก็บกักน้ำ�และอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น
ระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ 1
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1.5 โครงการเขื่อนทดน้�ำ ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
		 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำ�ในลุ่มน้ำ�น่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่
					
อำ�เภอเมือง อำ�เภอลับแล อำ�เภอตรอน อำ�เภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำ�เภอศรีสัชนาลัย
					
อำ�เภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำ�เภอพรหมพิราม อำ�เภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
					
เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำ�ฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทาน 304,000 ไร่ และส่งน้ำ�
					
สนับสนุนและปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ำ�จากเดิม โดยการสูบน้ำ�ด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน้ำ�ด้วย
					
แรงโน้มถ่วง 134,800 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำ�ริด จังหวัดอุตรดิตถ์ 42,600 ไร่
		 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
พัฒนาระบบชลประทาน 481,400 ไร่
				- เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
		 สถานที่ดำ�เนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ อำ�เภอเมือง อำ�เภอลับแล อำ�เภอตรอน อำ�เภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำ�เภอ
					
ศรีสัชนาลัย อำ�เภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำ�เภอพรหมพิราม อำ�เภอวัดโบสถ์ จังหวัด
					
พิษณุโลก
		 ระยะเวลาดำ�เนินการ
9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2561)
		 มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
		 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
10,500.0000 ล้านบาท
		 งบประมาณตามแผนปี 2559 396.543 ล้านบาท
		 ผลการดำ�เนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 189.292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.74
					
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 12.23
		 สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานที่ทำ�
โครงการเขื่อนทดน้ำ�ผาจุก
เขื่อนทดน้ำ�และอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น
ระบบส่งน้ำ�สายใหญ่ฝั่งขวา
พร้อมอาคารประกอบส่วนที่ 1
ระบบส่งน้ำ�สายใหญ่ฝั่งซ้าย
พร้อมอาคารประกอบ
ระบบส่งน้ำ�สายใหญ่ฝั่งซ้ายส่วนที่ 2
และสายซอยและระบบระบายน้ำ�
พร้อมอาคารประกอบ
ระบบส่งน้ำ�สายซอย และระบบระบายน้ำ�
ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1
ระบบส่งน้ำ�สายซอย และระบบระบายน้ำ�
ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น
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1.6 โครงการอ่างเก็บน้ำ�มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
		 วัตถุประสงค์		
					
					
					
		 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
					
		 สถานที่ดำ�เนินการ
		 ระยะเวลาดำ�เนินการ
		 มติ ครม. เปิดโครงการ
		 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
		 งบประมาณตามแผนปี 2559
		 ผลการดำ�เนินงาน
					

เพื่อเป็นแหล่งน้ำ�สำ�หรับการเพาะปลูกและปศุสัตว์ในเขตอำ�เภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็น
แหล่งน�ำ้ เสริมสำ�หรับการเพาะปลูกในพืน้ ทีโ่ ครงการสูบน�ำ้ แก่งคอย - บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งน�้ำ สำ�หรับการอุปโภค - บริโภคของราษฎรในอำ�เภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
เพิ่มปริมาณเก็บกัก 61 ล้านลูกบาศก์เมตร
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 25,500 ไร่
ตำ�บลคำ�พราน อำ�เภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560)
วันที่ 20 เมษายน 2554
3,745.000 ล้านบาท
799.6893 ล้านบาท
เบิกจ่าย 527.8909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.01
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 60.07

		 สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานที่ทำ�
โครงการอ่างเก็บน้ำ�มวกเหล็ก
ค่าก่อสร้างอื่น
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น
ระบบส่งน้ำ�ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ
ระบบส่งน้ำ�ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ
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1.7 โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยน้ำ�รีอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดอุตรดิตถ์
		 วัตถุประสงค์		
					
		 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
		
		
- เชิงคุณภาพ
		 สถานที่ดำ�เนินการ
		 ระยะเวลาดำ�เนินการ
		 มติ ครม. เปิดโครงการ
		 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
		 งบประมาณตามแผนปี 2559
		 ผลการดำ�เนินงาน
					

		

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานที่ทำ�

้
โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยนำ�รี
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ�
ระบบท่อส่งน้ำ�และอาคารประกอบ
สัญญาที่ 1
ระบบท่อส่งน้ำ�และอาคารประกอบ
สัญญาที่ 2

44

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ�เพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค ของราษฎรในพื้นที่
อพยพที่อพยพออกมาจากบริเวณพื้นที่น้ำ�ท่วมของอ่างเก็บน�้ำ เขื่อนสิริกิติ์
เพิ่มปริมาณน้ำ�เก็บกัก 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 53,500 ไร่
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
บ้านกิ่วเคียน ตำ�บลจริม อำ�เภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2561)
วันที่ 20 เมษายน 2554
4,800.0000 ล้านบาท
277.105975 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 263.862806 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.22
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 11.21
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1.8 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำ�เภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2 ) จังหวัดสงขลา

		
		 วัตถุประสงค์		
					
		 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
					
					
		 สถานที่ดำ�เนินการ
					
		 ระยะเวลาดำ�เนินการ
		 มติ ครม. เปิดโครงการ
		 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
		 งบประมาณตามแผนปี 2559
		 ผลการดำ�เนินงาน
					

		

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ�คลองระบายน้ำ� ร.1 จาก 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายได้เร็วขึ้น
มีคลองระบายน�ำ้ ความยาว 20.937 กิโลเมตร ประตูระบายน�ำ้ และสถานีสบู น�ำ้ ช่วยระบายน�ำ้
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำ�เภอหาดใหญ่ สามารถช่วยลดพื้นที่น�้ำ ท่วมและระดับความสูง
ของน้ำ�ท่วม เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 2,500 ไร่
ที่ตั้งหัวงาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน เทศบาลเมืองควนลัง อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา หรือที่พิกัด 47 N 611-723 L7018
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562)
วันที่ 13 มกราคม 2555
6,500 ล้านบาท
305.704867 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 305.704867 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 10.01

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานที่ทำ�

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำ�เภอหาดใหญ่
(ระยะที่ 2 ) จังหวัดสงขลา
งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ� ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1
งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ� ร.2
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2
งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ� ร.3
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3
งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ� ร.4
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4
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2. แผนงานการจัดหาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1)

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำ�ของประชาชน สำ�หรับใช้ท�ำ การเกษตรและอุปโภค - บริโภค ทำ�ให้เกษตรกรได้รับน้ำ�
อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน�ำ้ และระบบส่งน�ำ้ ขนาดเล็กในพืน้ ทีช่ มุ ชน/ชนบท
ตลอดจนทำ�การศึกษา สำ�รวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน
ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทานมีงบประมาณตามแผน จำ�นวน 14,218.0364 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรมที่
ดำ�เนินการ 2 กิจกรรม คือ การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และการจัดการงานก่อสร้างแหล่งน�้ำ และระบบส่งน้ำ�
เพื่อชุมชน/ชนบท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 14,145.2631 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 12,862.7159 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.93

เป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2559
แผน

ผล

โครงการ

19

17

แห่ง

173

173

เชิงคุณภาพ : จำ�นวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น

ล้านลูกบาศก์เมตร

135.93

135.93

เชิงคุณภาพ : จำ�นวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น

ไร่

309,475

300,357

เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำ�เนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำ�หนดไว้

ร้อยละ

100

98.96

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ร้อยละ

100

90.93

เชิงปริมาณ : จำ�นวนโครงการขนาดกลางที่ดำ�เนินการ
เชิงปริมาณ : จำ�นวนแหล่งนำ�้ ชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น

้
ผลผลิตการจัดหาแหล่งนำ�และเพิ
่มพื้นที่ชลประทานในปี 2559 สิ้นไตรมาสที่ 4 มีโครงการขนาดกลางที่ดำ�เนินการ จำ�นวน 19
้
โครงการ และมีแหล่งนำ�ชุมชน/ชนบทที่ดำ�เนินการ จำ�นวน 173 แห่ง

กิจกรรมหลักที่ด�ำ เนินการประกอบด้วย

1. งานสำ�รวจจัดทำ�รายงานความเหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนดำ�เนินโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดสรรให้ล่วงหน้าก่อน
ดำ�เนินการอย่างน้อย 1 ปี จำ�นวน 6 รายการ เป็นงานผูกพันใหม่ 2 รายการ ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน 3 รายการ
2. งานก่อสร้างโครงการขนาดกลาง จำ�นวน 19 รายการ ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน 17 รายการ อยู่ระหว่างดำ�เนินการ จำ�นวน
2 รายการ
3. งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก เป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดเล็กประเภทต่างๆ ใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง 1 ปี ประกอบด้วย งานก่อสร้างแหล่งน�้ำ และระบบส่งน้ำ� จำ�นวน 80 แห่ง งานก่อสร้างแหล่งน้ำ�และระบบส่งน�้ำ ในพื้นที่หมู่บ้าน
ป้องกันตนเองชายแดน จำ�นวน 30 แห่ง และงานสถานีสูบน�้ำ ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ� จำ�นวน 63 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 173 แห่ง
ดำ�เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำ�นวน 173 แห่ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การบริหารจัดการน�้ำ อย่างบูรณาการ

1. การบริหารจัดการน้�ำ และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/2559
(1 พฤศจิกายน 2558 – 31 เมษายน 2559)
1.1 สภาพฝนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – วันที่ 31 ตุลาคม 2558
เดือนพฤษภาคม

บริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ จากอิทธิพลของหย่อม
ความกดอากาศต�่ำ เนื่องจากความร้อนที่ปกคลุม มีลมฝ่ายใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมเป็นระยะๆ และตั้งแต่กลางเดือนมีฝนน้อย
การกระจายไม่สม่ำ�เสมอ มีหย่อมความกดอากาศต่ำ�ปกคลุมบริเวณอ่าวเมาะตะมะ ในช่วงวันที่ 21 ถึง วันที่ 23 หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง
และเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยเดือนนี้ปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ต�่ำ กว่าค่าปกติเกือบทุกภาค และปริมาณฝน
เฉลี่ยทั้งประเทศต�่ำ กว่าค่าปกติ 46 เปอร์เซ็นต์

เดือนมิถุนายน

มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ พั ด ปกคลุ ม บริ เ วณทะเลอั น ดามั น
ประเทศไทยและอ่าวไทย มีก�ำ ลังแรง เป็นระยะๆ ตลอดเดือนในช่วง
ปลายเดือนมีพายุโซนร้อน “คูจิระ” (KUJIRA 1508) ได้เคลื่อนตัว
ผ่านเกาะไหหลำ� และอ่าวตังเกี๋ย เคลื่อนขึ้นฝั่ง และสลายตัวบริเวณ
ประเทศเวียดนามตอนบน ทำ�ให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อย และ
การกระจายของฝนไม่สม่ำ�เสมอ โดยเดือนนี้ปริมาณฝนรวมตาม
ภาคต่างๆ ต่ำ�กว่าค่าปกติเกือบทุกภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคเหนือ ที่ต่ำ�กว่าค่าปกติถึง 46 และ 43
เปอร์เซ็นต์ ตามลำ�ดับ และปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำ�กว่าค่า
ปกติ 23 เปอร์เซ็นต์

พายุโซนร้อน “คูจิระ”(KUJIRA 1508)

เดือนกรกฎาคม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดเดือน โดยมีกำ�ลังแรงในระยะต้นเดือนและปลายเดือน
ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบนเป็นส่วนใหญ่ บางช่วงได้เลือ่ นมาพาดผ่านภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ�ปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย และประเทศเวียดนามตอนบนเป็นระยะๆ ทำ�ให้มี
ฝนตกหนาแน่นขึ้นจีนตอนใต้ในวันต่อมา ลักษณะดังกล่าวทำ�ให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

เดือนสิงหาคม

ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงต้นเดือน และได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระยะหนึ่งแล้วเลื่อนกลับไปพาดตอนบนของประเทศพม่า และประเทศลาวในช่วงปลายเดือน
ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีก�ำ ลังปานกลาง ถึงค่อนข้างแรงเกือบตลอดเดือน ทำ�ให้
เดือนนี้บริเวณประเทศไทย มีฝนเกือบตลอดเดือน แต่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยปริมาณฝนเฉลี่ยในเดือนนี้ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยเกือบ
ทุกภาค เว้นภาคใต้ที่มีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ
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เดือนกันยายน

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นระยะๆ ประกอบกับมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
เกือบตลอดเดือน อีกทั้งได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “หว่ามก๋อ”
(VAMCO 1519) ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อำ�เภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี อ่อนกำ�ลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นในเช้าวันที่ 15 ผ่าน
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหย่อมความ
กดอากาศต�ำ่ เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง
และภาคตะวันออก แล้วเคลื่อนตัวเข้าประเทศพม่า ในเช้าวันที่ 18
ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ มีรายงานน�้ำ ท่วม
ฉับพลัน และน้ำ�ป่าไหลหลากในบางพื้นที่

พายุโซนร้อน “หว่ามก๋อ” (VAMCO 1519)

เดือนตุลาคม

ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นเดือนได้เลื่อนลงไปพาดผ่าน
ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงกลาง
เดือน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ได้แผ่
ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยและแผ่เสริมลงมาเป็นระยะๆ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน
นอกจากนี้มีไต้ฝุ่น “มูจีแก” (MUJIGAE 1522) เคลื่อนตัวอยู่ใน
ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงต้นเดือน อีกทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ลักษณะดังกล่าว
ไต้ฝุ่น “มูจีแก”(MUJIGAE 1522)
ทำ�ให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นและมีรายงาน
น้ำ�ท่วมบางพื้นที่ในช่วงต้นเดือน ต่อจากนั้นฝนและอุณหภูมิลดลงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปีนี้ประเทศไทย
ตอนบนได้สิ้นสุดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน

1.2 สภาพน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

			 สภาพน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 มีปริมาตรน้ำ�รวมกันทั้งสิ้น 43,838
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุที่ระดับเก็บกัก (ปริมาตรน้ำ�ใช้การได้ 20,035 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39
ของความจุที่ระดับเก็บกัก) ปริมาตรน�้ำ ในอ่างเก็บน�้ำ เทียบกับปี 2557 (48,333 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุที่ระดับ
เก็บกัก) น้อยกว่าปี 2557 จำ�นวน 4,495 ล้านลูกบาศก์เมตร

			 สภาพน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่

			 สภาพน�้ำ ในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ ทั้งประเทศจำ�นวนทั้งสิ้น 33 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 มีปริมาตรน�้ำ รวมกันทั้งสิ้น
41,105 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุทร่ี ะดับเก็บกัก (ปริมาตรน�ำ้ ใช้การได้ 17,602 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
38 ของความจุที่ระดับเก็บกัก) ปริมาตรน�้ำ ในอ่างเก็บน้ำ�เทียบกับปี 2557 (45,158 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุที่
ระดับเก็บกัก) น้อยกว่าปี 2557 จำ�นวน 4,053 ล้านลูกบาศก์เมตร
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สภาพน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดกลาง

สภาพน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดกลาง ทั้งประเทศจำ�นวนทั้งสิ้น
448 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 โดยมีปริมาตรน้ำ�รวมกัน
ทั้งสิ้น 2,733 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุ
ที่ระดับเก็บกัก (ปริมาตรน้ำ�ใช้การได้ 2,433 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุที่ระดับเก็บกัก)  

1.3 แผนการบริหารจัดการน้ำ�และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/2559

อ่างเก็บน�้ำ ลำ�ช่อระกา จังหวัดชัยภูมิ

		 นโยบาย มาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/2559
จากปริมาณน้ำ�ต้นทุนที่มีอย่างจำ�กัด จึงต้องมีการวางแผนการใช้น้ำ�ในฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับปริมาณน�้ำ
ต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ� รวมทั้งสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก�ำ หนดนโยบายและมาตรการ สรุปได้ดังนี้
			1.3.1 นโยบาย
					1) ด้านการจัดสรรน�ำ้ วางแผนการบริหารจัดการน�ำ้ แบบยัง่ ยืน โดยจัดสรรน�ำ้ ให้สอดคล้องกับปริมาณน�ำ้ ต้นทุนในอ่างเก็บน�ำ้
เพือ่ สนับสนุนการใช้น�ำ้ ทุกกิจกรรมในพืน้ ทีต่ า่ งๆ อย่างทัว่ ถึงและพอเพียงสำ�หรับการอุปโภค - บริโภค การรักษาระบบนิเวศ การอุตสาหกรรม
และการเพาะปลูกพืชต้นฤดูฝนปีถัดไป โดยวางแผนการจัดสรรน้ำ�เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามลำ�ดับความสำ�คัญ ดังนี้
1.1) เพื่อการอุปโภค - บริโภค และการประปา
1.2) เพื่อการรักษาระบบนิเวศทางน้ำ� เช่น การผลักดันน้ำ�เค็ม การขับไล่น้ำ�เสีย
1.3) สำ�รองน้ำ�ไว้ในช่วงต้นฤดูฝน กรณีมีฝนทิ้งช่วง ให้เพียงพอสำ�หรับการอุปโภค - บริโภค จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม
1.4) เพื่อการเกษตรกรรม
1.5) เพื่อการอุตสาหกรรม
					2) ด้านการเกษตร เนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ ต้นทุนน้อย จึงไม่วางแผนการส่งน�ำ้ สำ�หรับเพาะปลูกข้าวนาปรังฤดูแล้งปี 2558/2559
แต่จะใช้สนับสนุนไม้ผลและพืชอื่นที่ปลูกไว้เดิมแล้วเท่านั้น แต่ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการควบคุมการใช้น้ำ�อย่างเข้มข้นดังเช่นที่เคยดำ�เนินการ
ในช่วงที่ผ่านมา และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้ท�ำ การเพาะปลูกในฤดูแล้งนี้       
			1.3.2 มาตรการ
1) ด้านจัดการสรรน�้ำ
						 1.1) เขตลุ่มน�้ำ เจ้าพระยา
                   
เนื่องจากสภาพน�้ำ ต้นทุนมีจ�ำ กัด จึงมีมาตรการบริหารจัดการน้ำ�ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยาฤดูแล้งปี 2558/2559  โดยต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และปฏิบตั ติ ามแผนอย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้การบริหารจัดการน�ำ้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�ำ หนด
้ำ ดังนี้
มาตรการในการบริหารจัดการน� 
• ประตูระบายน้ำ�ที่รับน้ำ�จากแม่น้ำ�ในลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา จะเปิดรับน้ำ�เฉพาะการอุปโภค - บริโภค เป็นครั้งคราว
สำ�หรับอาคารเชื่อมต่อที่ดูแลโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                       
• ให้ดำ�เนินการตามปฏิทินการรับน้ำ�ที่ได้เสนอกรมชลประทานในการวางแผนรอบเวรการจัดสรรน้ำ�ไว้แล้ว
สำ�หรับลำ�น้ำ�หรือคลองส่งน้ำ�ที่มีความจำ�เป็นต้องรับน้ำ�เข้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลิ่งลำ�น้ำ�  ให้รับน้ำ�เข้าในเกณฑ์ต่ำ�สุด ตามแผนการ
รับน�้ำ ที่กรมชลประทานกำ�หนดให้
• ขอความร่วมมือไม่ให้สถานีสูบน้ำ�ด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสูบน้ำ�เข้าพื้นที่เพาะปลูก และขอความร่วมมือไม่ให้
เกษตรกรทำ�การปิดกัน้ ลำ�น�ำ้ หรือสูบน�ำ้ เข้าพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเช่นกัน ทัง้ นี้ หากพืน้ ทีใ่ ดมีความจำ�เป็นจะต้องสูบน�ำ้ เพือ่ ใช้ส�ำ หรับการอุปโภค - บริโภค
ให้ดำ�เนินการตามปฏิทินการสูบน้ำ�ที่ได้เสนอกรมชลประทาน ในการวางแผนรอบเวรการสูบน้ำ�ไว้แล้ว
• สถานีสูบน้ำ�ของการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนท้องถิ่น สามารถทำ�การ
สูบน�้ำ ได้ตามปกติ ตามแผนการสูบน้ำ�ที่ได้เสนอกรมชลประทานไว้แล้ว
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							 • ลดการเพาะเลี้ยงในบ่อปลา บ่อกุ้ง เขตโครงการชลประทานลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา และลดการเพาะเลี้ยงปลาใน
กระชัง ในแม่น้ำ�ปิง แม่น้ำ�น่าน แม่น้ำ�เจ้าพระยา แม่น�้ำ น้อย แม่น�้ำ ป่าสัก แม่น้ำ�ท่าจีน และในระบบชลประทาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559
• ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำ�เสียลงในแม่น้ำ�  คู คลองและแหล่งน้ำ�ต่างๆ
เนื่องจากทำ�ให้ต้องระบายน้ำ�เพิ่มขึ้นเพื่อเจือจางน้ำ�เสีย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำ�ที่ต้องสำ�รองไว้ให้เพียงพอสำ�หรับการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศตลอดฤดูแล้งนี้และต้นฤดูฝนหน้า
						 1.2) เขตลุ่มน้ำ�แม่กลอง
                
สถานการณ์น้ำ�ในปีนี้คาดว่าปริมาตรน้ำ�ในเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ใน
เกณฑ์นอ้ ย โดยในเขตชลประทานให้วางแผนจัดสรรน�ำ้ สอดคล้องกับปริมาณน�ำ้ ต้นทุนทีม่ อี ยู่ จึงส่งน�ำ้ เฉพาะเพือ่ การอุปโภค - บริโภค รักษา
ระบบนิเวศ ผลักดันน�ำ้ เค็มปากแม่น�ำ้ แม่กลองและแม่น�ำ้ ท่าจีนและพืชต่อเนือ่ ง ตามแผนทีก่ �ำ หนด ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถใช้น�ำ้ ได้อย่างเหมาะสม
ตลอดช่วงฤดูแล้ง
			 1.3) เขตลุ่มน้ำ�อื่นๆ
                 
ให้วางแผนจัดสรรน�้ำ สอดคล้องกับปริมาณน้ำ�ต้นทุน ยกเว้นพื้นที่ที่ใช้น�้ำ จากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำ�ปาง เขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี เขื่อนน้ำ�อูน เขื่อนน�้ำ พุง
จังหวัดสกลนคร เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนลำ�ตะคอง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำ�แซะ จังหวัดนครราชสีมา เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ   เขื่อนลำ�นางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์ เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี   เขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี และเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีปริมาตรน�้ำ ต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย ให้งดส่งน้ำ�เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังและ
ควบคุมการใช้น�้ำ ในกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนที่ก�ำ หนด เพื่อให้สามารถใช้น้ำ�ได้อย่างเหมาะสมตลอดช่วงฤดูแล้ง  
					2) ด้านอื่นๆ
เนื่องจากในหลายพื้นที่มีปริมาณน้ำ�ต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ�น้อย จึงมีความจำ�เป็นต้องงดการจัดสรรน้ำ�ในการปลูกข้าว
    
นาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรัง  ในช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559 ซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนได้รับผลกระทบจากการงดการส่งน้ำ�ดังกล่าว รัฐบาลจึง
มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ 8 มาตรการดังนี้
1) การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนเพื่อการยังชีพและลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน หากมีเหลือจึงจำ�หน่ายเป็นรายได้
2) การชะลอหรือขยายระยะเวลาชำ�ระหนีท้ เ่ี กษตรกรมีภาระหนีก้ บั สถาบันการเงิน เพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ยด้านสินเชือ่
3) การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในขณะที่ไม่สามารถทำ�การเกษตรได้
4) การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง เพื่อให้ชุมชนมีแผนการพัฒนาตาม
ความต้องการและเหมาะสมกับชุมชน
5) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ� เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรและประชาชนรู้จักวิธีการประหยัดน�้ำ เพิ่มขึ้น
6) การเพิ่มปริมาณน้ำ�ต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำ�บาดาลเพื่อการเกษตร และจัดหาน้ำ�ดื่มน้ำ�ใช้ให้ทั่วถึงและเพียงพอ
เพื่อการเกษตรในระยะยาว และปฏิบัติการฝนหลวงในที่ประสบภัยแล้ง
7) การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสุขภาวะที่ดีจากโรคภัยและลดการสูญเสีย
ทรัพย์สินทางการเกษตร
8) การสนับสนุนอื่นๆ เช่น การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง / การให้สินเชื่อ / การบริการข้อมูล /
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น

1.4 ผลการบริหารจัดการน้�ำ และผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/2559

ผลการระบายน้ำ�ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 จากอ่างเก็บน้ำ�
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำ�นวน 11,526 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าแผนที่วางไว้ 106 ล้านลูกบาศก์เมตร และผลการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้ง ปี 2558/2559 ในเขตชลประทาน (เฉพาะข้าวนาปรังและพืชไร่ - พืชผัก) จำ�นวน 4.01 ล้านไร่ แยกเป็นข้าวนาปรัง 3.50 ล้าน และ
พืชไร่ - พืชผัก 0.51 ล้านไร่
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2. การบริหารจัดการน้�ำ ฤดูฝน ปี 2559 ( 1 พฤษภาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559)
2.1 สภาพฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2559

เดือนพฤษภาคม

หย่อมความกดอากาศต่ำ�เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน ในระยะต้นเดือนถึงกลางเดือน บริเวณความกดอากาศสูง
ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับ
มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ทำ�ให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเริ่มฤดูฝนของประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยในช่วงต้นฤดูการกระจายตัวของฝน
จะไม่สม่ำ�เสมอ อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำ�บริเวณอ่าวเบงกอล
ได้ทวีกำ�ลังแรงขึ้นตามลำ�ดับกระทั่งเป็นพายุไซโคลน “โรอานู”
(ROANU (01B)) ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เคลื่อนตัว
ขึ้นสู่ฝั่งบังคลาเทศขณะมีกำ�ลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่นและอ่อน
พายุไซโคลน“โรอานู” (ROANU (01B))
กำ�ลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต�ำ่ เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2559
และสลายตัวในเวลาต่อมา ลักษณะดังกล่าวทำ�ให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ
ยังต�่ำ กว่าค่าปกติร้อยละ 24

เดือนมิถุนายน

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ�ปกคลุมอ่าวตังเกี๋ย
ประเทศเวียดนาม ทำ�ให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือน ในวันที่ 23 มิถนุ ายน 2559 หย่อมความกดอากาศต�ำ่
ที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ได้ทวีกำ�ลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่น จากนั้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ ในบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนกลางก่อนอ่อนกำ�ลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ� ลักษณะดังกล่าวทำ�ให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

หย่อมความกดอากาศต่ำ�ปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนกรกฎาคม ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ยงั คงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย
โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำ�ให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตก
หนาแน่น ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 พายุ
ดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำ�ลังแรงขึ้นเป็นพายุ
โซนร้อน “มีรีแน” (Mirinae (1603)) เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก
ค่อนไปทางเหนือผ่านเกาะไหหลำ�  อ่าวตังเกี๋ย และขึ้นฝั่งที่ประเทศ
เวียดนาม วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ก่อนสลายตัวไปในบริเวณ
ประเทศจีนตอนใต้ในวันต่อมา ลักษณะดังกล่าวทำ�ให้ประเทศไทย
ยังคงมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

พายุโซนร้อน “มีรีแน” (Mirinae (1603))
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เดือนสิงหาคม

มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ กำ � ลั ง ปานกลางที่ พั ด ปกคลุ ม ทะเล
อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่าน
ประเทศพม่า ภาคเหนือตอนบน และลาว เข้าสู่หย่อมความกด
อากาศต่ำ�บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงต้นเดือนถึง
กลางเดือนทำ�ให้ประเทศไทยมีฝนหนาแน่น ส่วนมากทางภาคเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ นอกจากนี้ วันที่ 18
สิงหาคม 2559 พายุดเี ปรสชัน่ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีก�ำ ลัง
แรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” (DIANMU (1608)) เคลื่อน
ตัวผ่านประเทศจีนตอนใต้เหนือเกาะไหหลำ�ลงสู่อ่าวตังเกี๋ย ก่อน
เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามในวัน
ต่อมา แล้วอ่อนกำ�ลังตามลำ�ดับ โดยเป็นหย่อมความกดอากาศ
ปกคลุมประเทศลาว ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ทำ�ให้ประเทศไทย
ตอนบนยังคงมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะภาคเหนือ

พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” (DIANMU (1608))

เดือนกันยายน

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำ�ลังค่อนข้างแรง
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะดังกล่าว
ทำ�ให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นในช่วงระยะต้นเดือน
ถึงกลางเดือน เมื่อเวลา 04.00 น.วันที่ 13 กันยายน 2559 พายุ
ดีเปรสชั่นบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางได้ทวีกำ�ลัง
แรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ราอี” (Rai) เคลื่อนตัวอ่อนกำ�ลังลงเป็น
พายุดีเปรสชั่นผ่านประเทศลาวตอนล่าง จากนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่
ประเทศไทยโดยมีศนู ย์กลางบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
อำ�นาจเจริญ และได้อ่อนกำ�ลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ�
กำ � ลั ง แรงปกคลุ ม บริ เ วณภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง
ภาคกลางตอนบน และภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ท�ำ ให้บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่

พายุโซนร้อน “ราอี” (Rai)

2.2 สภาพน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่และขนาดกลาง

			สภาพน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ปริมาตรน�ำ้ ในอ่างเก็บน� 
ำ้ 34,029 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็น ร้อยละ 45 ของความจุที่ระดับเก็บกัก (ปริมาตรน�้ำ ใช้การได้ 10,268 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20) ปริมาตรน้ำ�ใน
อ่างเก็บน้ำ�  เทียบกับปี 2558 (38,622 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุที่ระดับเก็บกัก) น้อยกว่าปี 2558 จำ�นวน 4,593
ล้านลูกบาศก์เมตร
			สภาพน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่
ำ้ 32,422 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุทร่ี ะดับเก็บกัก
			สภาพน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่ ปริมาตรน�ำ้ ในอ่างเก็บน� 
้ำ เทียบกับปี 2558 (36,564 ล้านลูกบาศก์เมตร
(ปริมาตรน้ำ�ใช้การได้ 8,954 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 19) ปริมาตรน้ำ�ในอ่างเก็บน� 
คิดเป็นร้อยละ 52 ความจุที่ระดับเก็บกัก) น้อยกว่าปี  2558 จำ�นวน 4,142 ล้านลูกบาศก์เมตร
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			 สภาพน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดกลาง

สภาพน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมชลประทาน มีจ�ำ นวนทั้งสิ้น 448 แห่ง ปริมาณน�้ำ ที่ความจุระดับ
เก็บกักทั้งหมด 4,398 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
มีปริมาตรน้ำ�รวมทั้งสิ้น 1,607 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36
ของปริมาณน้ำ�ที่ระดับเก็บกัก

อ่างเก็บน�้ำ ห้วยม่วง จังหวัดขอนแก่น

2.3 แผนการบริหารจัดการน้ำ�และแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2559 (1 พฤษภาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559)

			2.3.1 แผนการบริหารจัดการน้ำ�ในฤดูฝน ปี 2559
  
การบริหารจัดการน้ำ�ในฤดูฝน ปี 2559 เพื่อให้ปริมาณน้ำ�ต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ�มีเพียงพอสำ�หรับการใช้น้ำ�ตลอดฤดูฝน
ปี 2559 และเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง กรมชลประทานพิจารณาดำ�เนินการดังนี้
1) จัดสรรน�้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี
2) การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น�้ำ ฝนเป็นหลัก
3) บริหารจัดการน้ำ�ท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทาน
4) ดำ�เนินการเก็บกักน้ำ�ในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่ำ�กว่าเกณฑ์เก็บกักน�้ำ ต่ำ�สุด (Lower Rule Curve: LRC) ตามช่วงเวลา
เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศ
			2.3.2 แผนการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน ปี 2559
					 1) พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน
		 				 1.1) ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ปริมาณน้ำ�ต้นทุนในเขื่อนหลัก 4 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย
บำ�รุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ 1,785 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน  คือ
									• พื้นที่ลุ่มต่ำ� มีพื้นที่ประมาณ 1.43 ล้านไร่ แนะนำ�ให้เกษตรกรทำ�การเพาะปลูก เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พุทธศักราช 2559 ใน 18 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
ชัยนาท สิงห์บุรี นครสวรรค์ สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นครนายก พิจิตร
และอ่างทอง
		
						 • พื้นที่ดอน ประมาณ 6.15 ล้านไร่ ปริมาณน�้ำ ในแม่น้ำ�เจ้าพระยาจะมีปริมาณมากเพียงพอ แนะนำ�ให้
เพาะปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ใน 22 จังหวัด ประกอบด้วย สุโขทัย กำ�แพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์
ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
						 1.2) ลุ่มน้ำ�แม่กลอง ปริมาณน้ำ�ต้นทุนในเขื่อน
หลัก 2 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์
คาดการณ์ว่า ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จะมีปริมาณน้ำ�ใช้การได้
1,361 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน  คือ
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						 • พื้นที่ลุ่มต่ำ� มีพื้นที่ประมาณ 0.08 ล้านไร่ แนะนำ�ให้เกษตรกรทำ�การเพาะปลูก เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พุทธศักราช 2559 ใน 2 จังหวัด ประกอบด้วย นครปฐม และสุพรรณบุรี
		
						 • พื้นที่ดอน ประมาณ 0.85 ล้านไร่ ปกติฤดูเพาะปลูกเริ่มเดือนกรกฎาคม คาดว่าปริมาณน้ำ�มีเพียงพอ
แนะนำ�ให้เพาะปลูกได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
						 1.3) ในพืน้ ทีโ่ ครงการชลประทานอืน่ ๆ การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ดำ�เนินการตามมติคณะกรรมการจัดการชลประทาน
(JMC) ของแต่ละพื้นที่ แยกเป็น
		
					

									1.3.1) ภาคเหนือ แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 1.93 ล้านไร่ ใน 13 จังหวัด
ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำ�พูน ลำ�ปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุทัยธานี
ได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม
						 1.3.2) ภาคกลาง แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 0.47 ล้านไร่ ใน 3 จังหวัด
		
ประกอบด้วย สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม
						 1.3.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 3.26 ล้านไร่ ใน 20
		
จังหวัด ประกอบด้วย เลย หนองบัวลำ�ภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำ�นาจเจริญ และอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
						 1.3.4) ภาคตะวันออก แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 0.85 ล้านไร่ ใน 8 จังหวัด
		
ประกอบด้วย นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน
						 1.3.5) ภาคใต้ พื้นที่รวม 0.90 ล้านไร่ แยกเป็น
		
(1) ภาคใต้ฝง่ั ตะวันตก แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน ประมาณ 0.03 ล้านไร่ ใน 5 จังหวัด
     
ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม
     
(2) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 0.87 ล้านไร่ ใน 6
จังหวัด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม
					2) พืน้ ทีเ่ พาะปลูกนอกเขตชลประทาน
แนะนำ�ให้เกษตรกรทำ�การเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติ ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
ฤดูฝนจะแตกต่างจากภาคอื่น แนะนำ�ให้เกษตรกรทำ�การเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติ ประมาณเดือนตุลาคม 2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ ตามภารกิจ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอุทกภัย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.1 รายการงานการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ� (ผลผลิตที่ 4)

			เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย  โดยการปรับปรุงเขื่อนและพัฒนาแก้มลิง  ตลอดจนการ

พัฒนาระบบระบายน�้ำ
ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ�มีงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำ�นวน 7,592.9696 ล้านบาท  มีกิจกรรมที่ดำ�เนินการ คือ  
การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,481.9421 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย
6,212.6321 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 83.04
			
			1) เป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2559
แผน

ผล

เชิงปริมาณ : จำ�นวนรายการงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจากน�้ำ

รายการ

167

139

เชิงคุณภาพ : จำ�นวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์

ล้านไร่

0.42

0.42

เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำ�เนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำ�หนดไว้

ร้อยละ

100

83.23

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ร้อยละ

100

83.04

ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ� ผลการดำ�เนินงานในปี 2559 สิ้นไตรมาสที่ 4 ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม มีรายการ
งานที่ดำ�เนินงาน จำ�นวน 167 รายการ
			2) กิจกรรมหลักที่ดำ�เนินการคือ
งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ�  จำ�นวน 167 รายการ แบ่งเป็นงานปีเดียว จำ�นวน 137 รายการ งานผูกพันเดิม จำ�นวน
18 รายการ และงานผูกพันใหม่จำ�นวน 12 รายการ อยู่ระหว่างดำ�เนินการก่อสร้าง จำ�นวน  28 รายการ และดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน
139 รายการ
			3) สรุปปัญหาและอุปสรรค
1. ผู้รับเหมาดำ�เนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากน�้ำ ท่วม
2. ปัญหาการจัดซื้อที่ดินทำ�ให้การดำ�เนินงานล่าช้า
3. มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง
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1.2 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำ�หลากและการระบายน้ำ�  เพื่อการบรรเทาอุทกภัย
ในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรี และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ�บางส่วนสำ�หรับการเกษตร รวมทั้งสามารถ
ป้องกันการรุกล้ำ�ของน�้ำ เค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง
เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
จำ�นวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำ�ท่วม พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง   
83.20  ตารางกิโลเมตร
สถานที่ดำ�เนินการ
อำ�เภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี
ระยะเวลาดำ�เนินการ
9 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2560)
วันที่ 7 เมษายน 2552
มติ ครม. เปิดโครงการ
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ          3,500 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2559   469.5540 ล้านบาท  
ผลการดำ�เนินงาน                  ได้รับงบประมาณจริง  241.7144 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย  211.9062 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.67
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 90.99

		 วัตถุประสงค์
		
		
		
		
		
		
		

		 สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานที่ทำ�
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
(แผนระยะที่ 2) จังหวัดจันทบุรี
ค่าก่อสร้างอื่น
งานระบบระบายน้ำ�อาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น
งานขุดลอกคลองผันน้ำ� สถานีสูบน้ำ� 
และประตูระบายน้ำ�  
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1
งานขุดลอกคลองผันน้ำ� สถานีสูบน้ำ� 
และประตูระบายน้ำ�  
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2

56

% ของ
โครงการ 0

10

20

% ผลการดำ�เนินงาน
30 40 50 60

70

100
1.51
17.63

80

90 100
90.99
88.30

68.75

40.50

100.00

40.36

100.00

ANNUAL REPORT 2016 / Royal Irrigation Department

2. การบรรเทาภัยแล้ง

ผลการช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (การใช้น�้ำ ผิวดิน การผันน้ำ�จากแหล่งอื่นๆ น้ำ�ใต้ดิน
และรถยนต์บรรทุกน�้ำ ) มีดังนี้

2.1 การแก้ไขปัญหาการประปาส่วนภูมิภาคศรีประจันต์ สาขาดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

			 โดยส่งน้ำ�เข้าคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ตั้งแต่ ธันวาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2559 จำ�นวน 5 ครั้ง รวม 55 วัน ปริมาณน�้ำ 23.76
ล้านลูกบาศก์เมตร กิจกรรมที่สนับสนุน คือ
			 (1) การอุปโภค – บริโภค (ประปาส่วนภูมิภาคศรีประจันต์)
			 (2) สวนผลไม้
			 (3) รักษาระบบนิเวศ ซึ่งเป็นการใช้น้ำ�ผิวดิน และผันน�้ำ มาจากแหล่งอื่นๆ

2.2 การแก้ไขปัญหาคลองจินดา จังหวัดนครปฐม

			 1. ระบายน้ำ�จากเขื่อนแม่กลองผ่านคลองท่าสาร - บางปลา ลงสู่แม่น�้ำ ท่าจีนที่ประตู
ระบายน�ำ้ บางปลา ในอัตรา 3.89 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน�ำ้ ผ่านประตูระบายน�ำ้ โพธิพ์ ระยา
0.86 ล้านลูกบาศก์เมตร รวม 4.75 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�เคลื่อนที่จำ�นวน 5 เครื่อง ที่ปากคลอง 3 แห่ง ประตูระบายน้ำ�
ปากคลองบางช้าง 2 เครื่อง ประตูระบายน้ำ�คลองท่านา 2 เครื่อง ประตูระบายน้ำ�ปากคลอง
บางกระสัน 1 เครื่อง และเมื่อความเค็มมีค่าที่กำ�หนด ให้เปิดรับน้ำ�เมื่อระดับน�้ำ ในแม่น�้ำ ท่าจีน
สูง และเดินเครื่องสูบน้ำ�เมื่อระดับน้ำ�ในแม่น�้ำ ท่าจีนต่ำ�
			 3. ติดตั้งเครื่องมือวัดความเค็มแบบ real time 8 แห่ง ในแม่น้ำ�ท่าจีน
			 4. ประชุมเกษตรกรชาวสวนผลไม้และสวนกล้วยไม้ ได้ข้อตกลงใหม่ คือ ให้เปิดรับน�้ำ
หรือสูบน้ำ�จากแม่น้ำ�ท่าจีนเมื่อค่าความเค็ม 1.00 กรัมต่อลิตร ได้
			 5. ส่งรถบรรทุกน้ำ�ไปช่วยเหลือสวนกล้วยไม้ที่ขาดแคลนน้ำ�จืดตั้งแต่ต้นฤดูแล้งจนถึง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 จำ�นวน 10 คัน ปริมาณน้ำ� 19.45 ล้านลิตร ซึ่งเป็นการผันน้ำ�มาจากแหล่งอื่นๆ และการใช้รถยนต์บรรทุกน้ำ�

2.3 การแก้ไขปัญหาประปาภูมิภาค จังหวัดพะเยา

			 1. ผันน้ำ�จากอ่างเก็บน้ำ�แม่ต๋ำ� (ณ วันที่ 11 เมษายน 2559) อ่างเก็บน�้ำ แม่ต�๋ำ มีปริมาณ
น�้ำ ใช้การได้อยู่ประมาณ 13.37 ล้านลูกบาศก์เมตร มาเสริมที่กว๊านพะเยา ประมาณ 2.00 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2559 และส่งครั้งที่ 2 ตั้งแต่
วันที่ 3 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 อีกประมาณ 2.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 2. กว๊านพะเยามีพื้นที่ 12,831 ไร่ มีความจุที่ระดับกักเก็บ 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันมีปริมาณน�้ำ กักเก็บ 9.94 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29.42 ของความจุที่ระดับ
กักเก็บ ส่งน�้ำ เฉพาะเพื่อการอุปโภค - บริโภค
			 3. ปริมาณน้ำ�ที่มีอยู่ในกว๊านพะเยา รวมกับปริมาณน้ำ�ที่ผันมาจากอ่างเก็บน้ำ�แม่ต๋ำ�
สามารถสนับสนุนการผลิตน้ำ�ประปาได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559
			 สรุป ส่งน้ำ�เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และ พฤษภาคม 2559 จำ�นวน 2 ครั้ง รวม 13 วัน
ปริมาณน�้ำ 4.00 ล้านลูกบาศก์เมตร กิจกรรมที่สนับสนุน (1) การอุปโภค – บริโภค และ (2) รักษา
ระบบนิเวศ ซึง่ เป็นการใช้น�ำ้ ผิวดิน และผันน�ำ้ มาจากแหล่งอืน่ ๆ
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2.4 การแก้ไขปัญหาประปาภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

			 1. ขอใช้น�้ำ จากคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำ�แชะ เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2559 โดยมติที่ประชุมให้ใช้ได้ 3.00 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 2. การประปาส่วนภูมิภาคจะสูบไปเก็บไว้ในบ่อน้ำ�ดิบประมาณ 2.00 ล้านลูกบาศก์
เมตร ใช้เวลาในการสูบประมาณ 10 วัน จะทำ�ให้มีปริมาณน้ำ�เพียงพอสำ�หรับผลิตน้ำ�ประปา
ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 เพื่อสนับสนุนการอุปโภค – บริโภค ซึ่งเป็นการใช้น้ำ�ผิวดิน
และผันน้ำ�มาจากแหล่งอื่นๆ

2.5 การแก้ไขปัญหาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

			 การบริหารจัดการน้ำ�บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โดยผันน้ำ�จากคลอง C.1 จำ�นวน 2
ช่วงเวลา รวม 20 วัน (ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง วันที่ 1 เมษายน 2559 และช่วงที่ 2
ระหว่างวันที่ 18 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2559) รวมปริมาณน้ำ�ประมาณ 8.50 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (เข้าบึงสีไฟ 2.00 ล้านลูกบาศก์เมตร แม่น�้ำ พิจิตร 3.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
คลองเข้าตอก 2.00 ล้านลูกบาศก์เมตร และเก็บในคลอง C.1 1.00 ล้านลูกบาศก์เมตร) กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน คือ เพือ่ รักษาระบบนิเวศและช่วยเหลือไม้ผล ไม้ยืนต้นซึ่งเป็นการใช้น้ำ�ผิวดินและ
ผันน้ำ�มาจากแหล่งอื่นๆ

2.6 การแก้ไขปัญหาสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

เดิมมีรถยนต์บรรทุกน้ำ� 101 คัน และเครื่องสูบน้ำ� 17 เครื่อง ในวันที่ 27 เมษายน
2559 กรมชลประทานสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ�เพิ่มอีก 20 คัน รวมเป็น 121 คัน
ปริมาณน้ำ� 21,174,000 ลิตร ช่วยเหลือสวนผลไม้ได้ 14,654 ไร่ และสนับสนุน
เครื่องสูบน้ำ�เพิ่มอีก 57 เครื่อง รวมเป็น 74 เครื่อง ปริมาณน้ำ� 13.14 ล้านลูกบาศก์
เมตร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 28,550 ไร่

3. การรักษาระบบนิเวศ

กรมชลประทานได้ระบายน้ำ�เพื่อรักษาระบบนิเวศเพื่อผลักดันน้ำ�เค็มบริเวณปากแม่น้ำ�ไม่ให้รุกล้ำ�เข้ามาจนเป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำ�
เพือ่ การประปาและการเกษตร ในลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยาและแม่กลอง โดยในช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559 ทีผ่ า่ นแม่น�ำ้ เจ้าพระยาจัดสรรน�ำ้ เพือ่ รักษา
ระบบนิเวศและอื่น ๆ ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559 จำ�นวน 1,280 ล้านลูกบาศก์เมตร ลุ่มน้ำ�แม่กลอง วางแผน
จัดสรรน้ำ�เพื่อรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ ช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 จำ�นวน 1,898 ล้านลูกบาศก์เมตร
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4. การบริหารจัดการน้�ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
4.1 แผนก่อนน้ำ�มา (ก่อนถึงฤดูฝน)

			1) แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
				 1.1) การคาดการณ์และการติดตามสภาวะทางอุตุ - อุทกวิทยาอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศ สภาพน�้ำ ฝน
สภาพน้ำ�ท่า สภาพน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ� สภาพน้ำ�ท่วม และพายุจร เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำ�และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
				 1.2) การบริหารน้ำ�ในอ่างเก็บนำ�้ โดยใช้ Reservoir Operation Study (ROS) , Reservoir Operation Simulation ,
Operation Rule Curve และ Reservoir Routing กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการน�้ำ ของอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพื่อกำ�หนดการเก็บกักน�้ำ และการระบายน�้ำ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การเก็บกักน�้ำ ในอ่างเก็บน�้ำ (Rule Curve) ทีก่ �ำ หนดไว้ในแต่ละ
ช่วงเวลา ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบจากสภาพน้ำ�หลากล้นอ่างเก็บน้ำ�อย่างรุนแรงและเกิดภาวะน้ำ�ท่วมด้านท้ายน้ำ� ตลอดจนเร่งเก็บกักน้ำ�ให้ได้
มากที่สุดช่วงปลายฤดูฝนเพื่อเป็นน�้ำ ต้นทุนสำ�หรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง
				 1.3) การใช้ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำ�และเตือนภัย เป็นเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์น�้ำ ในแบบเวลาจริง
ตลอดจนพยากรณ์สถานการณ์น้ำ�ในลุ่มน้ำ�ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อประโยชน์ในการเตือนภัยล่วงหน้า
				 1.4) การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำ�ท่วม และการบริหารน้ำ�หลากที่ไม่สามารถควบคุมได้จะกำ�หนดวิธีการในการติดตาม
เฝ้าระวังและคาดการณ์สภาพน้ำ�ที่จะเกิดขึ้น แจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เตรียมการป้องกันและให้การช่วยเหลือ หรือส่งน้ำ�
บางส่วนเข้าไปในระบบชลประทาน โดยไม่ให้เกิดปัญหากับการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร เพื่อลดระดับน้ำ�สูงสุดในลำ�น้ำ�
				 1.5) ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์นำ�้ กรมชลประทาน ทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามสถานการณ์น�ำ้ อย่างใกล้ชดิ และจัดทำ�รายงาน
รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามผังการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ขณะนี้
ได้เปิดให้บริการสายด่วนแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องน้ำ�ได้ที่เบอร์ 1460 โดยในระดับภูมิภาคจะมีศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ำ�ในระดับโครงการชลประทานและระดับสำ�นักงานชลประทานของแต่ละพื้นที่ ดูแลรับผิดชอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย
น�้ำ ท่วมในแต่ละลุ่มน้ำ�
				 1.6) คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์นำ�้ ซึง่ มีเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมชลประทาน กรมอุตนุ ยิ มวิทยา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ�และการเกษตร กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมทรัพยากรน้ำ� กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.) ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าทีป่ ระสานงานแลกเปลีย่ นและเชือ่ มโยงข้อมูล เพือ่ ติดตามสภาพภูมอิ ากาศ
น้ำ�ฝน น้ำ�ท่า และวิเคราะห์แนวโน้มสภาพน้ำ� เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน�้ำ โดยมีการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ�และวางแผนบริหารจัดการน้ำ�ทุกสัปดาห์
				 1.7) การบริหารข้อมูล น้ำ�ฝน น้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ� น้ำ�ท่าและน้ำ�ท่วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก ให้ทราบสถานการณ์ที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยระบบสารสนเทศ การรับ - ส่งข้อมูลด้วยระบบ Internet :
www.rid.go.th , http://wmsc.rid.go.th หรือ E-mail : rid_flood@yahoo.com , wmsc@gmail.com และโทรสาร ตลอดจน
การส่งข่าวสารผ่าน SMS ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยาร่วมกับ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำ�เนินการพัฒนาโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น WMSC เพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่ได้สังเคราะห์และจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการบริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไป อีกทั้งกรมชลประทานยังมีเว็บบอร์ดรายงานสถานการณ์น�้ำ ในช่องทางอื่นๆ ทาง Social
Network อีกหลายช่องทางเพื่อติดตามสถานการณ์น�้ำ
้ งชาติ (กนช.) ทำ�หน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
				 1.8) การประสานงานกับคณะกรรมการทรัพยากรนำ�แห่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรวบรวมติดตามข้อมูลสภาพภูมอิ ากาศ สภาพน�ำ้ ในลุม่ น�ำ้ และเขือ่ นหรือทีก่ กั เก็บน�ำ้ เพือ่ นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผล
ให้การดำ�เนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์
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			2) แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้าง
้ างๆ ทั่วประเทศตามแผนงาน เพื่อเพิ่ม
				 2.1) แผนงานขุดลอกและกำ�จัดวัชพืชในคลองชลประทาน และในอ่างเก็บนำ�ต่
ประสิทธิภาพการรับน้ำ� และการระบายน�้ำ ประกอบด้วย
						 (1) งานขุดลอกคลอง/อ่างเก็บน้ำ� จำ�นวน 606 แห่ง คิดเป็นปริมาณดินขุดที่สามารถเพิ่มความจุในการรับน้ำ�ได้
							 68.88 ล้านลูกบาศก์เมตร งบประมาณ โดยประมาณ 1,544.38 ล้านบาท
						 (2) งานกำ�จัดวัชพืช บริเวณคลอง คิดเป็นพื้นที่ 990,744 ไร่ งบประมาณ โดยประมาณ 150.13 ล้านบาท
				 2.2) งานซ่อมแซมบำ�รุงรักษา จำ�นวน 2,101 แห่ง งบประมาณ 1,633.89 ล้านบาท
				 2.3) การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คันกั้นน้ำ� ประตูระบายน�้ำ ประตูน้ำ� และสถานี
สูบน้ำ� เป็นต้น

4.2 แผนระหว่างน้ำ�มา หรือขณะเกิดภัย (ช่วงฤดูฝน)

			 เป็นแผนงานที่ก�ำ หนดขึ้นเพิ่มเติมจากแผนงานก่อนน�้ำ มา ทั้งมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ตามความเหมาะสม
ในแต่ละพืน้ ที่ โดยมาตรการไม่ใช้สง่ิ ก่อสร้างประกอบด้วยการส่งน�ำ้ เข้าระบบชลประทานในพืน้ ทีก่ ารเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทาน
เพื่อลดปริมาณยอดน้ำ�สูงสุด การปรับแผนการระบายน�้ำ จากอ่างเก็บน้ำ�เพื่อลดผลกระทบน้ำ�ท่วมด้านท้าย
			 สำ�หรับมาตรการใช้สง่ิ ก่อสร้างประกอบด้วย การเสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานในบริเวณต่างๆ ทีพ่ บว่ายังไม่มศี กั ยภาพ
เพียงพอกับขนาดของสถานการณ์น้ำ�หลากที่คาดว่าจะเกิดขึ้น งานเสริมคันกั้นน�้ำ /คันคลองส่งน้ำ� หรือคลองระบายน�้ำ งานปิดท่อลอด ทำ�นบ
ชั่วคราว การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ การเร่งซ่อมแซมอาคารที่ชำ�รุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว และงานอื่นๆ ซึ่งคาดว่า
จะใช้งบประมาณ โดยประมาณ 662.41 ล้านบาท

4.3 แผนงานหลังอุทกภัย หรือช่วยเหลือหลังน้ำ�ท่วม

			 1) เร่งสำ�รวจพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบน้ำ�ท่วม ภายหลังที่สภาพน้ำ�ลดระดับลง เพื่อประเมินความ
เสียหายและกำ�หนดแนวทางช่วยเหลือ
			 2) เร่งสำ�รวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพื่อซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
			 3) ประเมินศักยภาพของปริมาณน้ำ�ต้นทุน เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งเตรียมการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ�เคลื่อนที่และ
รถยนต์บรรทุกน้ำ�

5. สรุปสถานการณ์น�้ำ ท่วมและการให้ความช่วยเหลือ ปี พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 20 กันยายน 2559)
5.1 ภาคเหนือ

			
			
			
			

1)
2)
3)
4)

จังหวัดลำ�ปาง อำ�เภอห้างฉัตร สถานการณ์น�้ำ ท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
จังหวัดพิษณุโลก สถานการณ์น�้ำ ท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานการณ์น�้ำ ท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
จังหวัดสุโขทัย ยังมีฝนตกและมีแนวโน้มตกหนัก ส่งผลให้น้ำ�ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ� อำ�เภอบ้านด่านลานหอย

5.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

			 1) จังหวัดชัยภูมิ ยังคงมีน้ำ�ท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองบริเวณหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ หน้าวงเวียนเจ้าพ่อถึงแยกโนนไฮ หน้า
สถานีดับเพลิง โครงการชลประทานชัยภูมิ ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�จำ�นวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน�้ำ ลงแม่น้ำ�ชี จนสามารถระบายน้ำ�ใน
เขตเทศบาลเมืองและชุมชนริมน�้ำ ได้
			 2) จังหวัดสกลนคร อำ�เภอโคกศรีสุพรรณ คันกั้นน้ำ�ของโครงการส่งน�้ำ และบำ�รุงรักษาลุ่มก�่ำ ขาด หมู่บ้านหนองใส ตำ�บลโคกก่อง
เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ และ บริเวณหมู่บ้านด่านม่วงคำ� ตำ�บลด่านม่วงคำ� พื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ไม่มีรายงานความเสียหาย
			 3) จังหวัดเลย ในพื้นที่ริมน้ำ� อำ�เภอด่านซ้าย ปัจจุบันบริเวณบ้านหว้าน้อย และในตัวอำ�เภอด่านซ้าย ระดับน้ำ�ลดลงเข้าสู่สภาวะ
ปกติแล้ว ส่วนในพื้นที่ตำ�บลนาดี น้ำ�ลดระดับลง จนเข้าสู่ภาวะปกติ
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การดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของกรมชลประทาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำ�คัญของพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นอย่างดี
และได้มีการสนองตอบเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทานขึ้นภายใต้
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547 จัดให้มีสถานที่ไว้บริการประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลตามมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งกำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย สำ�หรับให้
ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกโดยการจัดระบบข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำ�การ
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ อาคารอำ�นวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ
ณ จุดบริการข้อมูลข่าวสารประจำ�สำ�นักงานชลประทานที่ 1 - 17 รวมทั้งมีการจัดส่งข้อมูลตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ทีไ่ ด้ก�ำ หนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามทีก่ �ำ หนดไว้ตามมาตรา 7 ประกอบด้วย
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำ�เนินการ อำ�นาจหน้าที่ที่สำ�คัญและวิธีการดำ�เนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือ
คำ�แนะนำ�ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำ�สั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ
ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการกำ�หนด ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ด้วยแล้ว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมชลประทานได้มกี ารปรับปรุงเว็บไซต์กรมชลประทานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านการชลประทาน มีการเปิดรับสมาชิกในการขอรับข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านสถานการณ์น้ำ�และข้อมูลอื่นๆ
ทีส่ �ำ คัญในรูปแบบของบริการจัดส่งข้อความสัน้ ทางโทรศัพท์มอื ถือ มีการปรับปรุงพัฒนาช่องทางการสือ่ สารทางโซเชียลมีเดียอย่างหลากหลาย
เพื่อรองรับรูปแบบและวิถีชีวิตในสังคมยุคใหม่ อาทิ การพัฒนาแอพลิเคชั่นสำ�หรับแสดงสถานการณ์น�้ำ ประจำ�วันที่ได้มีการจัดเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลไว้ ซึ่งจะช่วยอำ�นวยความสะดวกในการประเมินผลและประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ� รวมถึงเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำ�ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อเตรียมรับมือและบริหารน้ำ�ใช้ของตัวเองได้อย่างทันต่อสถานการณ์ การนำ�เสนอข้อมูล
ความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการน�้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ� และข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนหน้า FANPAGE เรารักชลประทาน ซึ่งมีจ�ำ นวน
สมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนอกจากนี้กรมชลประทานยังได้มีการบูรณาการพัฒนาช่องทาง
ดังกล่าวทัง้ ในระดับกรมและระดับภูมภิ าคให้มลี กั ษณะการนำ�เสนอเนือ้ หาทีใ่ กล้เคียงกันสำ�หรับ FACEBOOK ของหน่วยงานในสังกัด เพือ่ ให้
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกตามเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
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คุณภาพน้�ำ
ได้มาตรฐาน

มีการ
ประชาสัมพันธ์
ต่อเนื่อง
และทั่วถึง

ทุกภาคส่วน
ได้รับน้ำ�
อย่างทั่วถึง

ส่วนที่

3

รายงานการเงินของกรมชลประทาน
รายงานการเงิน
ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
สถิติภาคการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  2559
( หน่วย : บาท )
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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คิดเป็นร้อยละ

857,550,565.55
2,696,581,252.24
120,487,956.68
4,329,538.16
3,678,949,312.63

0.28
0.88
0.04
1.20

908,209,826.88
141,508,051,388.24
159,438,761,027.56
9,436,313.65
301,864,458,556.33
305,543,407,868.96

0.30
46.32
52.18
98.80
100.00
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รายงานการเงิน 										
งบแสดงฐานะการเงิน ณ  วันที  ่ 30  กันยายน  2559

( หน่วย : บาท )

คิดเป็นร้อยละ

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ก�ำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

1,124,966,323.52
44,873.53
1,448,706,360.13
68,903.48
2,573,786,460.66

0.37
0.47
0.84

37,622,376.45
8,850,000.00
612,640.40
47,085,016.85
2,620,871,477.51
302,922,536,391.45

0.02
0.02
0.86
99.14

76,356,181,337.91
226,566,355,053.54
302,922,536,391.45
305,543,407,868.96

24.99
74.15
99.14
100.00
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

รายงานการเงิน

งบรายได้และค่าใช้จ่าย ส�ำหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2559
( หน่วย : บาท )
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้ / ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง / (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายได้แผ่นดินสุทธิจากการถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย
รายได้สูง / (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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คิดเป็นร้อยละ

66,111,942,179.79
66,111,942,179.79

99.97
99.97

8,290,836.73
15,457,555.37
588,670.30
24,337,062.40
66,136,279,242.19

0.01
0.02
0.03
100.00

7,741,441,105.50
2,536,431,305.76
44,876,933.35
13,775,116,460.87
421,156,480.29
699,787,886.56
11,837,644,675.89
1,622,546,018.73
1,909,983,462.58
40,588,984,329.53
25,547,294,912.66

11.71
3.84
0.07
20.83
0.64
1.06
17.90
2.45
2.89
61.37
38.63

25,547,294,912.66
(59,580.32)
25,547,235,332.34

38.63
38.63
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รายงานการเงิน

งบเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงิน ณ  วันที่  30  กันยายน  2558 - 2559
(หน่วย : พันบาท)
2559
2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

คิดเป็นร้อยละ
2559

2558

3,678,949
301,864,459
305,543,408

3,591,221
280,820,380
284,411,601

1.20
98.80
100

1.26
98.74
100

2,573,786
47,085
2,620,871
302,922,536
305,543,408

2,647,695
51,086
2,698,781
281,712,820
284,411,601

0.84
0.02
0.86
99.14
100

0.93
0.02
0.95
99.05
100

งบเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย  ณ  วันที่  30  กันยายน  2558 - 2559
(หน่วย : พันบาท)
2559
2558
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้ / ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง / (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายการพิเศษ
รายได้สูง / (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

66,111,942
24,337
66,136,279
40,588,984
25,547,295
25,547,295
(60)
25,547,235

58,870,629
17,110
58,887,739
37,083,951
21,803,788
(338,152)
21,465,636
59
21,465,695

คิดเป็นร้อยละ
2559
2558
99.97
0.03
100
61.37
38.63
38.63
38.63

99.97
0.03
100
62.97
37.03
(0.57)
36.45
36.45
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

การวิเคราะห์แสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

0.00%

52.18%

0.00%

0.28%

0.88%
0.04%

0.00%

0.30%

46.32%

สินทรัพย์หมุนเวียน  ร้อยละ 1.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน  ร้อยละ 98.80
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0.28
0.88
0.04
0.00

ร้อยละ 0.30
ร้อยละ 46.32
ร้อยละ 52.18
ร้อยละ 0.00
ร้อยละ 0.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมชลประทานมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 1.20 (3,678,949,312.63
บาท) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 98.80 (301,864,458,556.33 บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนรายการหลักเป็นลูกหนี้ระยะสั้นร้อยละ 0.88 (2,696,581,252.24 บาท) รองลงมาเป็นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดร้อยละ 0.28 (857,550,565.55 บาท) ประกอบด้วยเงินสดในมือ จ�ำนวน 892,041.85 บาท เงินทดรองราชการ จ�ำนวน
8,850,000.00 บาท เงินฝากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 541,985,583.80 บาท และเงินฝากคลัง จ�ำนวน 305,822,939.90 บาท สินค้าและ
วัสดุคงเหลือร้อยละ 0.04 (120,487,956.68 บาท) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.00 (4,329,538.16 บาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการหลักเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ร้อยละ 52.18 (159,438,761,027.56 บาท) รองลงมาเป็น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 46.32 (141,508,051,388.24 บาท)ประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) จ�ำนวน
3,457,987,748.39 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 10 ปีขึ้นไป ครุภัณฑ์ (สุทธิ) จ�ำนวน
1,251,522,318.90 บาท และงานระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 136,798,541,320.95 บาท ลูกหนี้ระยะยาวร้อยละ 0.30 (908,209,826.88
บาท) และสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน (สุทธิ) ร้อยละ 0.00 (9,436,313.65 บาท) ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) จ�ำนวน 8,989,121.51
บาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) จ�ำนวน 447,192.14 บาท
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หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

0.37%

0.00%

0.47%

0.00%
0.02%

0.00%

0.00%
24.99%

74.15%

หนี้สินหมุนเวียน  ร้อยละ 0.84
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน
ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน  ร้อยละ 0.02
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลัง
ระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์สุทธิ  ร้อยละ 99.14
ทุน			
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย

ร้อยละ 0.37
ร้อยละ 0.00
ร้อยละ 0.47
ร้อยละ 0.00
ร้อยละ 0.02
ร้อยละ 0.00
ร้อยละ 0.00
ร้อยละ 24.99
ร้อยละ 74.15

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 กรมชลประทานมี ห นี้ สิ น และสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ประกอบด้ ว ยหนี้ สิ น รวม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.86
(2,620,871,477.51 บาท) และสินทรัพย์สุทธิร้อยละ 99.14 (302,922,536,391.45 บาท)
หนี้สินรายการหลักเป็นหนี้สินหมุนเวียนประเภทเงินรับฝากระยะสั้นร้อยละ 0.47 (1,448,706,360.13 บาท) เจ้าหนี้ระยะสั้นร้อยละ
0.37 (1,124,966,323.52 บาท) หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ร้อยละ 0.00 (68,903.48 บาท) เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน้ ร้อยละ 0.00
(44,873.53 บาท) และหนี้สินรายการรองเป็นหนี้สิน ไม่หมุนเวียนประเภทรายได้รอการรับรู้ระยะยาวร้อยละ 0.02 (37,622,376.45 บาท)
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาวร้อยละ 0.00 (8,850,000.00 บาท) และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.00 (612,640.40 บาท)
สินทรัพย์สุทธิร้อยละ 99.14 (302,922,536,391.45 บาท) ประกอบด้วยทุนที่เกิดจากการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามเกณฑ์
คงค้างร้อยละ 24.99 (76,356,181,337.91 บาท) และรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมร้อยละ 74.15 (226,566,355,053.54 บาท)
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

รายได้
0.00%
0.01%

0.02%

รายได้จากรัฐบาล  ร้อยละ 99.97
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากแหล่งอื่น ร้อยละ 0.03
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น

ร้อยละ 99.97
ร้อยละ 0.01
ร้อยละ 0.02
ร้อยละ 0.00

99.97%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมชลประทานมีรายได้จากรัฐบาลร้อยละ 99.97 (66,111,942,179.79 บาท) และรายได้จากแหล่งอืน่
ร้อยละ 0.03 (24,337,062.40 บาท)
รายได้จากรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงบประมาณร้อยละ 99.97 (66,111,942,179.79 บาท) ประกอบด้วยรายได้จากงบบุคลากร
จ�ำนวน 6,626,546,585.74 บาท รายได้จากงบด�ำเนินงาน จ�ำนวน 1,829,062,122.51 บาท รายได้จากงบลงทุน จ�ำนวน 35,591,784,603.59
บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ใช้ในการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานและใช้ในการจัดการน�้ำชลประทาน รายได้จากงบอุดหนุน จ�ำนวน
724,456.63 บาท รายได้จากงบกลาง จ�ำนวน 9,740,977,485.11 บาท รายได้จากเงินกู้จากรัฐบาล จ�ำนวน 11,497,766,689.36 บาท
และรายได้จากงบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน 905,774,921.86 บาท (มีเบิกเกินส่งคืน เงินงบประมาณ จ�ำนวน 80,694,685.01 บาท)
รายได้จากแหล่งอื่น ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค จ�ำนวน 15,457,555.37 บาท รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ จ�ำนวน 8,290,836.73 บาท และรายได้อื่น จ�ำนวน 588,670.30 บาท
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ค่าใช้จ่าย
2.89%
2.45%

11.71%

17.90%
3.84%
0.07%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น

ร้อยละ 11.71
ร้อยละ 3.84
ร้อยละ 0.07
ร้อยละ 20.83
ร้อยละ 0.64
ร้อยละ 1.06
ร้อยละ 17.90
ร้อยละ 2.45
ร้อยละ 2.89

1.06%
0.64%

20.83%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมชลประทานมีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้สอยร้อยละ 20.83 (13,775,116,460.87 บาท) รองลง
มาเป็นค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายร้อยละ 17.90 (11,837,644,675.89 บาท) ค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ 11.71 (7,741,441,105.50
บาท) ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญร้อยละ 3.84 (2,536,431,305.76 บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นร้อยละ 2.89 (1,909,983,462.58 บาท) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ร้อยละ 2.45 (1,622,546,018.73 บาท) และค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 1.06 (699,787,886.56 บาท)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวน 7,741,441,105.50 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน จ�ำนวน 2,435,832,477.23 บาท ค่าจ้าง จ�ำนวน
3,218,043,426.64 บาท ค่ารักษาพยาบาล จ�ำนวน 629,676,547.46 บาท เงินช่วยการศึกษาบุตร จ�ำนวน 64,247,260.25 บาท และค่าใช้
จ่ายบุคลากรอื่น จ�ำนวน 1,393,641,393.92 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น จ�ำนวน 1,909,983,462.58 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดซื้อที่ดิน
ค่าสาธารณูปโภค จ�ำนวน 699,787,886.56 บาท ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า จ�ำนวน 574,767,371.52 บาท ค่าน�ำ้ ประปา จ�ำนวน
23,896,998.97 บาท และค่าสาธารณูปโภคอื่น จ�ำนวน 101,123,516.07 บาท
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 11,837,644,675.89 บาท ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จ�ำนวน
450,421,480.99 บาท ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ จ�ำนวน 917,678,584.90 บาท ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน จ�ำนวน
10,459,791,966.29 บาท และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์อื่น จ�ำนวน 9,305,303.31 บาท และค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน
447,340.40 บาท
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมชลประทานมีบุคลากรตามบัญชีถือจ่ายประกอบด้วยข้าราชการ จ�ำนวน 5,964 คน ลูกจ้างประจ�ำ
จ�ำนวน 12,529 คน พนักงานราชการ จ�ำนวน 6,542 คน)
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217.61
194.48
179.87
712.62
554.22
277.58
841.02

โครงการที่ 3 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี(แผน
ระยะที่ 2)

โครงการที่ 4 : โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการที่ 5 : โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวงจังหวัดชลบุรี

โครงการที่ 6 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการที่ 7 : โครงการอ่างเก็บน�้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โครงการที่ 8 : โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยรีอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการที่ 9 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่
(ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
41,819.23

80.726

295.49

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี-พุมดวง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น

84.040

966.03

โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อน
แม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

35.91 รายการ

10.023

11.212

67.832

12.218

92.982

43.446

6,212.63 173 รายการ

ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้ำ

แห่ง

3.592

14.52

1,263.09 87 แห่ง

ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ

ไร่

0.04

12,862.72 309,475 ไร่

ไร่

ความก้าวหน้า
จ�ำนวน หน่วยนับ การด�ำเนินงาน
(ร้อยละ)
เงิน

ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ปริมาณ

17,241.88 38.18 ล้านไร่ 451.59

ต้นทุน

ต้นทุน/ผลผลิต

ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน�้ำชลประทาน

ชื่อผลผลิต

(เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

ไร่

แห่ง

รวมทั้งสิ้น

ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)
จังหวัดสงขลา

ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ก่อสร้างโครงอ่างเก็บน�้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัด
ปราจีนบุรี

ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

41,819.23

841.02

277.58

554.22

712.62

179.87

194.48

217.61

295.49

966.03

410.99 209 โครงการ

4.2 การบริหารการป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้ำ
ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน�ำ้ ในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดม
ธารา จังหวัดเชียงใหม่

5,801.64 173 รายการ

4.1 ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ

31.42 โครงการ

125.67 4 โครงการ

3.3 การบริหารการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริ

1.97 โครงการ

33.54 รายการ

แห่ง

0.48

137.59 284 แห่ง

แห่ง

3.2 การสนับสนุนการพัฒนา

11.63

41.38 โครงการ

23.60

379.36 โครงการ

19.01 โครงการ

157.98

1.03 รายการ

999.84 86 แห่ง

1,572.49 38 โครงการ

2.3 การบริหารการจัดหาแหล่งน�ำ้ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

หน่วย : ล้านบาท

10.023

11.212

67.832

80.726

84.040

12.218

92.982

43.446

3.592

ความก้าวหน้า
จ�ำนวน หน่วยนับ การด�ำเนินงาน
(ร้อยละ)
เงิน

3.1 การสนับสนุนแหล่งน�้ำ

4,082.37 173 แห่ง

2.2 การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน�้ำและระบบส่งน�้ำเพื่อชุมชน/
ชนบท

(นับเฉพาะโครงการที่ทำ� เสร็จแล้ว)

7,207.86 19 โครงการ

5,475.15 288 โครงการ

1.3 การบริหารจัดการน�้ำชลประทาน
2.1 การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

6,031.71 38.18 ล้านไร่

1.2 การบริหารการส่งน�ำ้ ระบายน�้ำและบ�ำรุงระบบชลประทาน

ปริมาณ

5,735.02 5,546 รายการ

ต้นทุน

1.1 การปรับปรุงระบบชลประทาน

ชื่อกิจกรรม

ต้นทุน/กิจกรรม

รายงานต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมของกรมชลประทานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

รายงานต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
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สถิตกิ ารเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 - 2559 งบรายจ่ายลงทุน (ระบบ MIS)
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สถิตกิ ารเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 - 2559 ภาพรวม (ระบบ MIS)
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ประชาชน ชุมชน
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม

มีปริมาณน้ำ�
เก็บกักและพื้นที่
ชลประทานเพิ่มขึ้น

เอาใจใส่
อย่างจริงจัง
ในการบริหาร
จัดการน้ำ�
ระบบพยากรณ์
พร้อมใช้งาน

ส่วนที่

4

กิจกรรมเด่นของกรมชลประทาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน
กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน
ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โครงการต่อระบบน้ำ�ชลประทานเพิ่มเติมจากอ่างเก็บน้ำ�ห้วยลำ�พอก
โดยมี ว่าทีร่ อ้ ยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ กราบบังคมทูลรายงาน นายทวี
เต็มญารศิลป์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน�ำ้ และบำ�รุงรักษา) นายชิตชนก
สมประเสริฐ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 8 นายเจษฎา บุญสุยา ผู้อำ�นวยการ
โครงการชลประทานสุรนิ ทร์ ผูบ้ ริหารระดับสูงและข้าราชการกรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำ�ริให้ส�ำ นักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน
กปร.) กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และกรมชลประทาน ร่วมกันจัดหาแหล่งน�ำ้
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง บริเวณพื้นที่บ้านหม่องกั๊วะ
และบ้านมอทะ โดยมี นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้าน
จัดสรรน�ำ้ และบำ�รุงรักษา) กราบบังคมทูลถวายรายงาน ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา บ้านหม่องกั๊วะ ตำ�บลแม่จัน อำ�เภออุ้มผาง
จังหวัดตาก และมี ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
กปร. และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ หมู่ 13 ตำ�บล
แม่ตื่น อำ�เภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี นายหทัย วสุนันทร์ ผู้แทนสำ�นักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ นายโสภณ ธรรมรักษา
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายยงยส เนียมทรัพย์ ผูอ้ �ำ นวยการ
ส่วนวิศวกรรม สำ�นักงานชลประทานที่ 4 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์
ไปในพิธีสมโภชน์พระพุทธเมตตาประชาไทย ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ณ บริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ วัดทิพย์
สุคนธาราม ถนนอู่ทอง - บ่อพลอย ตำ�บลดอนแสลบ อำ�เภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน และข้าราชการกรมชลประทาน เฝ้าฯ
รับเสด็จ
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พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินแทนพระองค์
ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำ�คลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัด
ชลบุรี โดยมี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน และข้าราชการกรมชลประทาน
เฝ้าฯ รับเสด็จ นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
สูจิบัตร ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
ของที่ระลึก

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตร
ผลงานการประกวด โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีต่ำ� และ
พระราชทานถ้วยรางวัล ณ โครงการสระเก็บน�ำ้ พระราม 9 อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และทรงกดปุม่ เปิดระบบสูบน�ำ้ โดยมี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์
อธิบดีกรมชลประทาน ถวายรายงาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำ�ของโครงการสระเก็บน้ำ�
พระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 6 โดยมี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถวายรายงาน
ความเป็นมาในการจัดสร้างเรือนประทับแรม ต่อจากนั้นทรงปลูกต้นจำ�ปีสิรินธร จำ�นวน
1 ต้น ในการนี้ นายปรีชา จานทอง ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 6 ทูลเกล้าฯ ถวาย
กุญแจเรือนประทับแรม โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานรอเฝ้าฯ รับเสด็จ
ณ สำ�นักงานชลประทานที่ 6 อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำ�เนิน
งานโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และทรงติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำ�บ้านไบ้
ตำ�บลบุดี อำ�เภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำ�นวยการกอง
พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง และคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง ถวายการ
ต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินการโครงการอ่างเก็บน้ำ�บ้านไบ้
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รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังศูนย์การ
เรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม หมู่ที่ 1 ตำ�บลช้างแรก อำ�เภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในการนีท้ รงเปิด “ศูนย์การเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านคีรลี อ้ ม”
จัดสร้างขึน้ ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ ภาคเอกชน
ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ส่วนอาคารบ้านพักครู ได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์สร้างเป็นอาคารชั้นเดียว 1 หลัง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน ทอดพระเนตร
การดำ�เนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา
และโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธชิ ยั พัฒนา - สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะที่ 2 ตำ�บล
โป่งน้ำ�ร้อน อำ�เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน
และข้าราชการกรมชลประทานกล่าวถวายรายงาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านปาฆาบือซา ตำ�บลกะลุวอ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรกิจกรรมของกรมชลประทาน โดยมีนายโสภณ ธรรมรักษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน พร้อม
ข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันเกษตรแห่งชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้
กรมชลประทานได้จัดซุ้มนิทรรศการ “การทำ�นาเปียกสลับแห้ง”
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เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา กรมชลประทาน ชี้แจงสถานการณ์น้ำ�
และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูแล้ง ปี 2558/2559 ของโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุง
รักษารังสิตใต้ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น�้ำ จำ�นวน 139 กลุ่ม ประมาณ 200 คน ใน
พื้นที่อ�ำ เภอลำ�ลูกกา อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อำ�เภอบางน�้ำ เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำ�ในช่วงฤดูแล้งในเขต
ลุม่ เจ้าพระยา เพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการใช้น�ำ้ เพือ่ การเพาะปลูก และวางแผนการใช้น�ำ้
ในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดจากการขาดแคลนน�้ำ
ในช่วงฤดูแล้งนี้ได้ ณ วัดพืชอุดม ตำ�บลพืชอุดม อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 11-16 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน�ำ้ แห่งประเทศไทย (THAICID) เข้าร่วม
การประชุมภาคพื้นยุโรป ครั้งที่ 26 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ
ณ เมืองมงต์เปลิเย่ร์ ประเทศฝรั่งเศส การประชุมดังกล่าวจัดโดย ICID มีนักวิชาการด้าน
การชลประทานจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และนำ�เสนอผลงานด้าน
วิชาการด้านชลประทาน สำ�หรับครั้งนี้ร่วมหารือในหัวข้อ : การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการชลประทาน ในส่วนของประเทศไทยมีนักวิชาการจากกรมชลประทาน
THAICID กรมอุตุนิยมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมนำ�
เสนอผลงานด้านวิชาการอีกด้วย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา ร่วมรายการ “บ่ายนี้มีคำ�ตอบ” โดยมี
คุณวิศาล ดิลกวณิช และ คุณสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกรผู้ดำ�เนินรายการ ร่วมสัมภาษณ์
ในประเด็น “สถานการณ์น้ำ�ในปัจจุบัน” ณ สตูดิโอ โมเดิร์นไนน์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการกำ�กับงานทีป่ รึกษาด้านวิชาการ ครัง้ ที่ 1/2558 ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมแก้มลิงพืน้ ทีล่ มุ่ ต�ำ่ เหนือจังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ กรมชลประทานได้วา่ จ้างกลุม่ บริษทั
ทีป่ รึกษา ประกอบด้วย กลุม่ บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด
และ บริษทั ทีดบั เบิล้ ยูไอ คอนซัลแตนส์ จำ�กัด ให้ด�ำ เนินงานศึกษาความเหมาะสมและผล
กระทบสิง่ แวดล้อมพืน้ ทีล่ มุ่ ต�ำ่ เหนือจังหวัดนครสวรรค์ ระยะเวลาดำ�เนินงาน 540 วัน ณ ห้อง
ประชุม 1 ชัน้ 14 อาคารทีท่ �ำ การฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำ�รวจและหรือออกแบบ)
ให้การต้อนรับ คณะ LID Yubari – Gawa – Stream จาก ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสศึกษาดูงาน
ชลประทาน และรับฟังการนำ�เสนอเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของกรมชลประทาน ด้านระบบ
ชลประทาน และการจัดรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำ�นวยการ กรมชลประทาน
ถนนสามเสน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

พลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ยะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาดูงาน
ในเขตจังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามการปลูกข้าวนาปีในเขตโครงการ
ส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท และรับฟังการชีแ้ จงของกลุม่ ผูใ้ ช้น�ำ้ ของโครงการ
ส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รักษาการ
อธิบดีกรมชลประทาน นายฎรงศ์กร สมตน ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 12
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกวิทยา พร้อมผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผู้อำ�นวยการส่วน และผู้อำ�นวยการโครงการในสังกัดสำ�นักงานชลประทานที่ 12 ให้การ
ต้อนรับ ณ สำ�นักงานชลประทานที่ 12

ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2558

กรมชลประทานและคณะอนุกรรมการ INWEPF Thai ร่วมงาน 12th INWEPF Steering
Meeting and Symposium. 2015 ณ Jetwing Blue Hotel ประเทศศรีลังกา นำ�โดย
อาจารย์วสันต์ บุญเกิด ประธานฯ ดร.วัชระ เสือดี เลขาฯ นายสิโรจน์ ประคุณหังสิต ที่ปรึกษา
อธิบดีกรมชลประทาน นายธีระพล ตั๊งสมบูรณ์ ประธาน working group 1 นายสมจิต
อำ�นาจศาล ประธาน working group 2 และ นายกาญจดินทร์ สระประทุม ประธาน
working group 3 เพื่อร่วมกำ�หนดทิศทางในการพัฒนาการใช้น้ำ�อย่างมีประสิทธิภาพ
และรักษาสิ่งแวดล้อมในการเพาะปลูกข้าวในหมู่สมาชิกแถบเอเชีย 17 ประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนำ�ประเด็นเรื่องการทำ�นาแบบเปียกสลับแห้ง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในพิธี
เปิดงาน กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำ�ปีของชาติ พ.ศ. 2558 ณ บริเวณที่ทำ�การหัวงาน
อ่างเก็บน้ำ�แม่ฟ้า อำ�เภอแจ้ห่ม จังหวัดลำ�ปาง
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เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ว่าทีร่ อ้ ยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์
รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าทีจ่ ากสำ�นักงานไจก้า (Japan International
Cooperation Agency) จากประเทศญีป่ นุ่ ในโอกาสทีไ่ ด้เดินทางมาประเทศไทย เพือ่ นำ�เสนอ
ผลความก้าวหน้าการเตรียมงานโครงการ Advancing Co-Design of Integrated Strategies
with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการ RIDIMIS ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
กรมชลประทาน - เกาหลี (KRC) ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรม กรมชลประทาน
ถนนสามเสน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน กรมชลประทาน ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 ณ พระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ์
พระอารามหลวง ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้มีผู้บริหารระดับสูง
ของกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าร่วมในพิธีฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน นำ�ขบวนผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีก่ รมชลประทาน
ซ้อมปัน่ จักรยานเพือ่ พ่อ Bike for Dad บริเวณรอบกรมชลประทาน อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ระยะทาง 20 กิโลเมตร
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

Mr.Ucikawa Akihiko อัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำ�สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�
ประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคำ�นับและแสดงความยินดี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดี
กรมชลประทาน ในการนี้อธิบดีร่วมตอบข้อซักถามและยืนยันการให้ความร่วมมือด้านการ
บริหารจัดการน้ำ�กับประเทศญี่ปุ่นต่อไป ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคาร
อำ�นวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จ�ำ นวนมาก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เจ้าหน้าที่สำ�นักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วม
ศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ นำ�โดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ พลเอก อรุณ สมตน รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนทีส่ อง
พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา และคณะ ณ บริเวณจุดที่จะ
ดำ�เนินการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

โครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน
(JMC) การวางแผนบริหารจัดการน�ำ้ ในฤดูแล้ง ปี 2558/2559 ในเขตท้องทีอ่ �ำ เภอดอยสะเก็ด
อำ�เภอสันกำ�แพง อำ�เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และอำ�เภอบ้านธิ อำ�เภอเมืองลำ�พูน
จังหวัดลำ�พูน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ�เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2558/2559 โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธาน ในการนี้ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1
พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
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เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผูอ้ �ำ นวยการกองการเงินและบัญชี บรรยายในการประชุม
ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่
กรมบัญชีกลางกำ�หนด ณ ห้องประชุม 1 อาคารที่ทำ�การฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
ถนนสามเสน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ�ำ นวยการโครงการก่อสร้าง สำ�นักงานชลประทานที่ 4 และ
คณะ ลงพืน้ ทีพ่ จิ ารณาจุดก่อสร้างของโครงการ เพือ่ ปรับปรุงคลองเชือ่ มแม่น�ำ้ ยม เพือ่ ป้องกัน
อุทกภัยในเขต จังหวัดสุโขทัย ประกอบไปด้วย
1. โครงการปรับปรุงคลองตาโฮ่งพร้อมระบบระบายน�้ำ
2. โครงการปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ำ�
3. โครงการปรับปรุงคลองนางนาคพร้อมระบบระบายน้ำ�

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

นายสมเกียรติ ประจำ�วงษ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารโครงการ กรมชลประทานของ
ประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำ�งานติดตามและประเมินผล (Joint Evaluation
Team – JET) เป็นประธานร่วมกับ Kapt.(B) Ir. Hj.Anuar Bin Hj. Yahya ผู้อำ�นวยการ
บริหารจัดการลุ่มน้ำ�บริเวณชายฝั่ง กรมชลประทานและการระบายน�้ำ ของประเทศมาเลเซีย
ร่วมประชุมพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำ�
โก-ลก ครั้งที่ 28 โดยมีคณะทำ�งานของทั้งสองประเทศเข้าร่วมประเมินผลการสำ�รวจ
ปากแม่น้ำ�โก-ลกและการจัดทำ�แผนงานการจัดการลุ่มน้ำ�โก-ลกแบบบูรณาการ ณ โรงแรม
กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2558 และวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559

กองการเงินและบัญชี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี กรมชลประทาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีภาครัฐในระบบ Government Fiscal Management Information
System (GFMIS) สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดทำ�บัญชีของหน่วยงาน
ตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน โดยการเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเหมือนกัน และนำ�ไปปรับใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา ผูอ้ �ำ นวยการ
กองพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดกลางและคณะ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มและประชุมติดตามความก้าวหน้า
การดำ�เนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำ�คลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเกิดชัย
ธัญวัฒนกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 9 และคณะให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบนโยบายให้กับคณะกรรมการ
KM กรมชลประทาน โดยมี นายธนา สุวัฑฒน ประธาน KM กรมชลประทาน พร้อมคณะ
ผู้บริหารกรมชลประทาน เข้ารับฟังนโยบายในการดำ�เนินงาน KM ในปี 2559 จากท่านอธิบดี
กรมชลประทาน โดยกล่าวว่าการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ KM ดีอยู่แล้วให้ดำ�เนิน
ต่อไปและสร้างนวัตกรรมและผลงานใหม่ๆ ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน
คิดค้นผลิตขึน้ มา ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้รบั ทราบถึงผลงานทีน่ �ำ ไปใช้ได้จริง และมีการ
ต่อยอดของนวัตกรรมและผลงานนัน้ และต้องราคาไม่แพงจนเกินไป เพือ่ เผยแพร่ให้คนทัว่ ไป
ได้รับรู้ถึงความสามารถของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ต้องมีการประเมินผล
กลับมาด้วย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะผูบ้ ริหารกรมชลประทาน
เปิดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน (Culture Day) ณ โรงอาหารใหม่
(อู่เรือ) กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ โดยเปิดตัวค่านิยมและวัฒนธรรม
กรมชลประทานที่กำ�หนดขึ้นใหม่และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กำ�หนดค่านิยมที่เป็นหลักการและพฤติกรรมชี้นำ�ที่ควรทำ�ให้บุคลากรปฏิบัติเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทีพ่ งึ ประสงค์ขององค์กร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม
พื้นที่คลองภาษีเจริญ ประตูน้ำ�บางยาง พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ โดยมี
นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 13 และคณะผู้บริหาร
สำ�นักงานชลประทานที่ 13 ให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์
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เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุม เรื่อง แผนพัฒนา
โครงการแก้มลิงและโครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพือ่ พิจารณาเร่งรัด
จัดทำ�แผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ�ประเภทแก้มลิงฯ จากการประชุมผู้บริหารกรม ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ท�ำ การฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

นายมนัส กำ�เนิดมณี ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ นายกอเดช
เส็มหล่อ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุตธิ รรม พร้อมคณะ จำ�นวน 25
ท่าน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกรมชลประทานในหัวข้อเรื่อง “ทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพและการบริหารผลการปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำ�การฝ่าย
วิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

นายธวัช ชัยประสพ ผู้อ�ำ นวยการโครงการชลประทานแพร่ พร้อมด้วยนายสุดใจ เพ็งใจ
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 2 ผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�ท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนตำ�บล
สะเอียบ อำ�เภอสอง จังหวัดแพร่ เข้าร่วมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�เสนอ
ทางออกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดต่อภาคประชาชนในโครงการศึกษาหาทางออกแบบมี
ส่วนร่วม กรณีศึกษาการพัฒนาแหล่งเก็บกักในลุ่มน้ำ�ยมตอนบนเพื่อการเกษตรในลำ�น้ำ�
สาขาย่อย อันนำ�ไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้ดขี น้ึ โดยมี นายพิเชษฐ
ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมวัดดอนชัย
หมู่ 1 ตำ�บลสะเอียบ อำ�เภอสอง จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโครงการ
ก่อสร้างฝายบ้านโพธิ์ศรีและสถานีสูบน้ำ�อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ รายละเอียดในการ
บรรยายจะสรุปกล่าวถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการให้กับราษฎรตำ�บล
โพธิ์ไทร อำ�เภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำ�นวน 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 9 และ 10
จำ�นวน 4,603 คน ซึ่งจะทำ�ให้มีน�้ำ ใช้สำ�หรับอุปโภค - บริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี ราษฎร
ในเขตพื้นที่โครงการฯ มีน�้ำ ในการทำ�เกษตรในช่วงฤดูแล้ง และสามารถสูบน้ำ�เข้าพื้นที่หาก
เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง อันเป็นหลักประกันสำ�คัญในการทำ�การเกษตร พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์
ประมาณ 5,900 ไร่ เป็นแหล่งน้ำ�สำ�หรับเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ และประมงน้ำ�จืดของราษฎรใน
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
พืน้ ทีต่ �ำ บลโพธิไ์ ทร อีกทัง้ สามารถเป็นอาชีพเสริมเพิม่ รายได้ อันจะนำ�ไปสูค่ ณ
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่านิยมและ
วัฒนธรรมกรมชลประทาน (Culture Champion Workshop) โดยมี นายอุดม ทิพย์เดโช
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน (Culture Champion
Workshop) และสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านค่านิยม วัฒนธรรมกรมชลประทาน ให้กับ
บุคลากรสำ�นักงานชลประทานที่ 17 ได้รับทราบ และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรม
หรรษา เจบี หาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้อำ�นวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก
กรมทางหลวงในการศึกษาดูงานเกีย่ วกับระบบบริหารงบประมาณ (Budget Information
System) ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ถนนสามเสน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

กรมชลประทานได้รบั รางวัล The Best of Special Prize ผลงานเรือ่ งเครือ่ งมือสำ�รวจ
ชลประทาน และรางวัล Special Prize จากกลุม่ สิง่ ประดิษฐ์เพือ่ ใช้งานในอนาคต ผลงานเรือ่ ง
นวัตกรรมเครื่องมือสำ�รวจชลประทาน รวม 2 รางวัล โดยนายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดี
ฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นผู้แทนอธิบดีกรมชลประทานเข้ารับรางวัลดังกล่าวจาก
พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ Event Hall 102 – 103 ศูนย์นทิ รรศการ
และการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

พลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ยะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปติดตาม
สถานการณ์ภัยแล้งในเขตอำ�เภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมติดตามผลการ
ช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 8 มาตรการ โดยมี นายประวัติวิทย์
สวัสดิ์ดวง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 13 ได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ�ในเขต
อำ�เภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และแนวทางการช่วยเหลือเรือ่ งน�ำ้ ของกรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจดูพื้นที่เตรียมการขุดลอก
พัฒนาบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำ�นวยการ
โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมกับฝ่ายทหาร นำ�โดย พันเอก สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์
หน่วยทหารช่างจังหวัดราชบุรี และ พันตรี ชัยวัฒน์ กรัษนัยรวิวงค์ หน่วยพัฒนาการพิเศษ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมประมง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำ�เนินการขุดลอก
ในพื้นที่ 245 - 3 - 99 ไร่ เพื่อการพัฒนาบึงบรเพ็ดที่ีตื้นเขินมีตะกอนดินทับถมกันเป็น
จำ�นวนมาก ดังนัน้ จึงต้องทำ�การขุดลอกใหม่เมือ่ แล้วเสร็จก็จะเป็นแหล่งทีส่ ามารถเก็บกักน�ำ้
ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ� สร้างระบบนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

นายชยันต์ เมืองสง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม
คณะทำ�งานด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการอ่างเก็บน้ำ�น้ำ�ปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดพะเยา และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�แม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารทีท่ �ำ การฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา
วิชาการเรื่อง “การออกแบบอุโมงค์ส่งน้ำ�ที่มีความยาวมาก” หรือ “Brainstorming
Designing of long water diversion tunnel” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์
2559 ณ หอประชุมชูชาติ กำ�ภู กรมชลประทาน อำ�เภอปากเกร็ด เพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง
ในการศึกษาในด้านการก่อสร้าง การบริหารจัดการน�้ำ ของโครงการผันน้ำ�ผ่านอุโมงค์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เดินทางตรวจเยี่ยมผลการ
ดำ�เนินงานโครงการแก้มลิงหนองบ่อบึก พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาหัวบ่อ ตำ�บลอาจ
สามารถ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นการขุดลอกหนองบ่อบึกจากเดิมเก็บกักน�้ำ ได้
64,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 792,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บกักน้ำ�ได้เพิ่มขึ้น 728,000
ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 200 ไร่ และมีน้ำ�สนับสนุนพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมประมาณ 3,500 ไร่
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

คณะเจ้าหน้าที่ของกรมยุทธการทหารเรือและกรมการเงินทหารเรือร่วมกับทีมงาน
จัดการความรู้ กรมชลประทาน และกองการเงินและบัญชีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
จัดการความรู้ ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ถนนสามเสน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน นำ�คณะผูบ้ ริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร
และวางแจกันดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรม
มหาราชวัง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำ�และบำ�รุงรักษา) ร่วมพูดคุยในรายการ “บ่ายนี้มี
คำ�ตอบ” ทางสถานีโมเดิร์นไนน์ ทีวี ประเด็นกรมชลประทานกับแนวทางการบริหารจัดการ
น้ำ�เพื่อรับมือภัยแล้ง 2559

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

สำ�นักงานชลประทานที่ 4 โดยนายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ
นายเอกรินทร์ ตันมา หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ นายสมเจตน์ เครือทับ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 3
โครงการก่อสร้าง ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาํ ริ นำ�โดยนายวิกรม คัยนันท์ ผูอ้ �ำ นวยการส่วนประสานงานพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และราษฎร ร่วมประชุมเพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
การขอพระราชทานโครงการในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก กรณีพระบุญธรรม ธมฺมปุณโณ เจ้าอาวาส
วัดป่าพระสามเงา หมู่ 4 ตำ�บลย่านรี อำ�เภอสามเงา จังหวัดตาก ขอพระราชทานโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำ ห้วยสามเงาน้อยพร้อมระบบส่งน�้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านหนองโสน
และบ้านปุยตก ตำ�บลย่านรี ซึ่งขาดแคลนน้ำ�สำ�หรับทำ�การเกษตรและประสบปัญหาอุทกภัย
ณ อำ�เภอย่านรี อำ�เภอสามเงา จังหวัดตาก หลังจากนั้นได้ลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน
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เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี
ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสมเกียรติ ประจำ�วงษ์ ผู้อ�ำ นวยการสำ�นัก
บริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ให้การต้อนรับ Dato Sri Azi zan Bin
Ahmad Secretary Generat และคณะจากประเทศมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินงานร่วม ไทย-มาเลเซีย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�โก-ลก ครั้งที่ 15 เพื่อรายงานผลสำ�รวจ
ติดตามและประเมินผลปากแม่น้ำ�โก-ลก การขุดลอกปากแม่น้ำ�โก-ลก งานป้องกันอาคาร
หลักเล็งจุด B งานปรับปรุงและป้องกันสภาพปากแม่น้ำ�โก-ลก สถานีสำ�รวจอุทกวิทยาแม่น้ำ�
โก-ลก ความก้าวหน้าระบบติดตามในลุม่ น�ำ้ โก-ลก การจัดทำ�เว็บไซด์รว่ ม และการคาดการณ์
น้ำ�ท่วมและระบบเตือนภัยของลุ่มน้ำ�โก-ลก แผนการดำ�เนินงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำ�
โก-ลก แบบบูรณาการ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย ที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างสำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่
เป็นประธานการประชุมคณะทำ�งานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมโครงการเพิ่ม
ปริมาณน�้ำ ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้า
งานแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อน
แม่กวงอุดมธารา ณ ห้องประชุมสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำ�บลสันโป่ง
อำ�เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผแู้ ทนจากกรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำ�นักงาน
ชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สำ�นักงาน
ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 1 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำ�นักบริหารโครงการ ส่วนประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมและ
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

นายธนา สุวัฑฒน ประธานทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน จัดประชุมทีมงาน
จัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2559 โดยมีการพิจารณา ร่างแผนปฏิบัติการและแนวทางการกำ�กับ
ประเมิน การดำ�เนินการตามแผนของคณะกลยุทธ์ ด้านการจัดการความรู้ แนวทางการจัด
กิจกรรม KM Day 2016 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ โครงร่างหนังสือ
10 ปี KM กรมชลประทาน และปฏิทนิ กิจกรรม KM Buddy Site Visit 2016 ณ ห้องประชุม
กองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารที่ทำ�การฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ The Board of
Audit จากประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์
– 11 มีนาคม 2559 เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานโครงการ The Project for the
Comprehensive Flood Management Plan for the Chao Phraya River Basin
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ทบทวนแผนแม่บทการป้องกันน้ำ�ท่วมในลุ่มน้ำ�
เจ้าพระยา รวมทั้งจัดทำ�แผนที่ DEM โดย LiDAR Technique 2. ศึกษาแนวทางป้องกัน
พื้นที่เศรษฐกิจที่ส�ำ คัญ ด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำ�กระมัง และประตูระบายน้ำ�หันตรา
3. ปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถระบบพยากรณ์น้ำ�ท่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวล
และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ� ชั้น 2 อาคารอำ�นวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559

ว่าทีร่ อ้ ยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “Training and Workshop on Design of Small-Scaled Dam and Water
Control Structures” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทย - ภูฏาน ด้านการวางแผน
พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดเล็ก การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง และการพัฒนาบุคลากร ณ ห้อง
L422 ชั้น 4 อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จัดเวทีการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำ�จากระบบ
ชลประทาน ณ วัดท่าลาดเหนือ ตำ�บลท่าถ่าน อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และคณะร่วมรับฟังกระบวนการของ
กลุ่มผู้ใช้น้ำ�คลองซอย 1.1 ขวา ซึ่งเป็น 1 ใน 10 กลุ่มที่ใช้น้ำ�จากฝายท่าลาด ซึ่งมีน�้ำ ต้นทุน
จากอ่างเก็บน้ำ�คลองระบมและอ่างเก็บน้ำ�คลองสียัด

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

สำ�นักงานชลประทานที่ 7 จัดพิธีกรมชลประทานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ�ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2559 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
สังกัดสำ�นักงานชลประทานที่ 7 ในเขตพื้นที่ อุบลราชธานี ยโสธร อำ�นาจเจริญ มุกดาหาร
และนครพนม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
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เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำ�งานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำ�ปี 2559 ครั้งที่ 4/2559 โดยมี
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นัก/กอง และ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1 - 17 เข้าชี้แจง สรุป
ความก้าวหน้าการดำ�เนินงานปีงบประมาณ 2559 สรุปความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
โครงการเงินกู้ และชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบเงินกู้รายเดือนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 14 อาคารทีท่ �ำ การฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

นายชาตรี ประมาณ หัวหน้าฝ่ายส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานปัตตานี
นายอุสมาน ปูตะ๊ เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานจัดรูปทีด่ นิ จังหวัดปัตตานี นายรอยาลี เจ๊ะ เจ้าหน้าที่
โครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาปัตตานี ร่วมอบรมการบริหารจัดการน�ำ้ แบบมีสว่ นร่วม โครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำ�บล
ตะโละไกรทอง อำ�เภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

นายจำ�เริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ�และปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานนราธิวาส นายอดินนั ต์ หลานหมาด นายช่างชลประทานชำ�นาญงานและ
เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนราธิวาส ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตร หลักสูตร “การบริหารจัดการน้ำ�แบบมีส่วนร่วม” ให้แก่เกษตรกร จากบ้าน
บลูกา บ้านปลายนา บ้านลาเมาะนอก บ้านกาโดะ ตำ�บลรือเสาะออก บ้านดือแย บ้านจือแร
บ้านสาวอ บ้านสาวอฮูลู ตำ�บลสาวอ บ้านตันหยง บ้านพงมูซู บ้านบลูกาฮีเล ตำ�บลบาตง
และบ้านโคกสะตอ ตำ�บลโคกสะตอ จำ�นวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ตำ�บลสุวารี อำ�เภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

นายจำ�เริญ วุฒพิ ทิ กั ษ์สถาพร นายช่างชลประทานอาวุโส นายณรงค์ บำ�รุงกิจดี นายช่าง
ชลประทานชำ�นาญงาน นายวรวีย์ มือเส๊าะ นายช่างชลประทานชำ�นาญงาน เจ้าหน้าที่
โครงการชลประทานนราธิวาส ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้า
เกษตร หลักสูตร “การบริหารจัดการน้ำ�แบบมีส่วนร่วม” ให้แก่เกษตรกรจากบ้านไอกูบู
บ้านแซะ บ้านใหม่ บ้านตาแซะเหนือ บ้านป่าหวาย บ้านป่าเย บ้านท่า บ้านใหญ่ บ้านควน
บ้านโคกตา ตำ�บลสุไหงปาดี จำ�นวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรบ้านจือแร ตำ�บลริโก๋ อำ�เภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

กรมชลประทาน จัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย “สงกรานต์น้ำ�น้อย@RID”
เป็นการเล่นสงกรานต์ที่รณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ�ก็สามารถเล่นสงกรานต์ได้อย่าง
สนุกสนาน โดยมีนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงาน
สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทยที่ใช้น้ำ�อย่างประหยัดในการเล่น โดยมีขบวนแห่จากสำ�นัก
งานชลประทานที่ 1 - 17 เข้าร่วมงานกันอย่างสนุกสนานเพือ่ สืบสานประเพณีไทยทีม่ มี าอย่าง
ยาวนาน ในชื่อ “สงกรานต์น้ำ�น้อย@RID” และวิเคราะห์สถานการณ์น�้ำ ชั้น 2 อาคารอำ�นวย
การ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา
ผู้บริหาร โครงการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 โดยได้ว่าจ้าง
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำ�นักงาน ก.พ.ร. เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ
ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วศิ วกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพฯ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

ทีมงานจัดการความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ KMA Workshop เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการรวบรวมหลักฐานและการตอบคำ�ถามให้ครบถ้วน ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ให้ครบทั้ง 6 หมวด ได้เรียนเชิญทีมงานจัดการความรู้
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะเป็น KM Buddy เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และทำ� Workshop ร่วมกัน โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ เงาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำ�นาญการ เป็นวิทยากร บรรยาย ณ ห้อง KM ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพฯ
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เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

สำ�นักงานชลประทานที่ 13 ได้จัดประชุมตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการลุ่มน้ำ�แม่กลอง
และเยี่ยมชมกิจกรรมของสำ�นักงานชลประทานที่ 13 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธาน ร่วมกับนายอำ�เภอท่าม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 ผู้กำ�กับสถานี
ตำ�รวจภูธรอำ�เภอท่าม่วง และคณะผู้บริหารสำ�นักงานชลประทานที่ 13 เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำ�นักงานชลประทานที่ 13

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมปิดการ
ตรวจสอบโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�และระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 โดยมี นางสาวสุมาลี
จันทร์กำ�เนิด ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน สำ�นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และคณะเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำ�การฝ่ายวิชาการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่าย
บำ�รุงรักษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ซุ้มนิทรรศการ Agri-Map
แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำ�เนียบรัฐบาล ก่อนการประชุม
คณะรัฐมนตรี ประจำ�สัปดาห์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร (workshop) (ครั ้ ง ที ่ 1) ส่ ว นกลาง โครงการจั ดทำ � แผนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมี ค ณะที ่ ป รึ ก ษา ได้ แ ก่ นายชลิต ดำ�รงศัก ดิ์
นายสุพจน์ ลาภปรารถนา นายกวิน เทพปฏิพัธน์ ม.ล.อนุมาศ ทองแถม นายมนุชญ์
วัฒนโกเมร นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล ดำ�เนินรายการกิจกรรม Workshop ณ ห้องประชุม
NEWMASIP กรมชลประทาน อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อ�ำ นวยการโครงการชลประทานยะลา มอบหมายให้ นายสุทิน
รามแก้ว นายช่างชลประทานอาวุโส นายนิมะยากี นิฮะ นายช่างชลประทานชำ�นาญงาน
พร้อมเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานยะลา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 จากปัญหาราคาสินค้า
เกษตร โดยจัดหลักสูตร “การบริหารจัดการน้ำ�แบบมีส่วนร่วม” ให้แก่เกษตรกรได้มีความรู้
สามารถนำ�ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักอาชีพเสริม เพือ่ สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการ
ยังชีพและความยัง่ ยืนแก่เกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำ�นวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำ�บลถ้ำ�ทะลุ อำ�เภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559

นายสมเกียรติ ประจำ�วงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นำ�คณะสื่อมวลชน ดูสภาพพื้นที่และ
ติดตามการบริหารจัดการน�ำ้ ช่วงฤดูแล้ง พร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาเพิม่ แหล่งเก็บกักน�ำ้
ให้เพียงพอกับความต้องการในลุ่มน้ำ�สะแกกรัง ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

นายกาญจดินทร์ สระประทุม ผู้อำ�นวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
สำ�นักบริหารโครงการ นายธาดา สุขะปุณพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ให้การ
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ The Sindh Irrigation Department สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานชลประทาน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำ�นวยการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน และนายสมเกียรติ ประจำ�วงษ์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ H.E. Mr. Kim Kyung Hwan (นายคิม คยอง ฮวัน)
The Vice Minister of Land, Infrastructure and Transport สาธารณรัฐเกาหลี หารือ
และติดตามความคืบหน้าประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี - ไทย ครัง้ ที่ 1 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2559
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในการนี้ได้หารือเกี่ยวกับโครงการประตูระบายน้ำ�ห้วยหลวง
จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม 124 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ
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เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พร้อมด้วย นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน�้ำ และบำ�รุงรักษาลำ�ปาว
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนเตรียมขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพีอ่ แก้ปญ
ั หาความขัดแย้งยังพืน้ ทีร่ อบอ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นลำ�ปาว ภายใต้แผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำ�และ
บำ�รุงรักษาลำ�ปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยา เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ� ครั้งที่ 19/2559
โดยมีหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ส่วนประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ำ� ชั้น 2 อาคารอำ�นวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (workshop) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 (ภาคใต้) ภายใต้โครงการจัดทำ�แผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 ดำ�เนินการจัดกิจกรรม Workshop
โดยคณะที่ปรึกษา ได้แก่ ม.ล.อนุมาศ ทองแถม นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล ดร.บัญชร
ส่งสัมพันธ์ และนายกวิน เทพปฏิพธั น์ โดยมีเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานชลประทานที่ 14, 15, 16,
17 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา และโฆษกกรมชลประทาน นำ�สื่อ
มวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่ติดตามการจัดการน้ำ� เพื่อผลักดันน�้ำ เค็มรุกล้ำ�ในแม่น้ำ�ท่าจีน
โดยเปิดเผยว่าสืบเนือ่ งจากในช่วงสัปดาห์ทผ่ี า่ นมาเป็นช่วงน�ำ้ ทะเลหนุนสูง ทำ�ให้คา่ ความเค็ม
ในแม่น้ำ�ท่าจีนสูงขึ้น ไม่สามารถนำ�น�้ำ เข้าคลองต่างๆ ได้ กรมชลประทานจึงเพิ่มปริมาณน้ำ�
จากแม่น้ำ�แม่กลองผ่านทางคลองท่าสาร – บางปลา ลงมาช่วยผลักดันความเค็มในแม่น้ำ�
ท่าจีน ให้ค่าความเค็มลดลง เพื่อให้สามารถนำ�น�้ำ เข้าคลองต่างๆ ได้ ช่วยลดผลกระทบต่อ
สวนกล้วยไม้ และสวนผลไม้ในพื้นที่
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำ�รวจและหรือออกแบบ)
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมด้านระบบข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จำ�นวน 16 ท่าน โดยมี นายธนา สุวัฒน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้การต้อนรับ ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำ�การฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่
ดูงานก่อสร้างระบบส่งน้ำ�โครงการอ่างเก็บน้ำ�ประแสร์ ตำ�บลวังหว้า อำ�เภอแกลง จังหวัด
ระยอง การวางท่อส่งน�ำ้ และระบบยาวประมาณ 10,500 เมตร ซึง่ ขณะนีก้ ารก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประมาณร้อยละ 85 ในการนี้ นายจำ�นงค์ ธรรมสอน ผู้อำ�นวยการโครงการปฏิบัติการ
คันคูน�้ำ ที่ 9 บรรยายสรุปและร่วมดูงานด้วย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559

พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการ
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน�ำ้ ตามนโยบายของรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ “70 ปี ครองราชย์
ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น�ำ้ ตามรอยพ่อ” 9 มิถุนายน 2559 ณ คลองบางสองร้อย ตำ�บล
ธรรมเสน อำ�เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่เกิดจากการบูรณาการของกระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนราชการตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แผนบริหาร
จัดการน้ำ�ของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำ�ให้กับชุมชน
และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนายสุเทพ
น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะผู้บริหาร รวมทั้งนายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 13 และข้าราชการ ให้การต้อนรับ
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เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

นายสมเกียรติ ประจำ�วงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายปรีชา สุขกล่ำ�
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ�
และบำ�รุงรักษา สำ�นักงานชลประทานที่ 7 นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ ผู้อ�ำ นวยการโครงการ
ชลประทานอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกิจกรรม
ขุดลอกคูคลอง ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ� เนื่องในโอกาสมหามงคล ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพืน้ ทีโ่ ครงการอ่างเก็บน�ำ้ พลาญเสือตอนล่างอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำ�ริ อำ�เภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยพืน้ ทีท่ ง้ั หมดของโครงการประมาณ
6,850 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 5,823 ไร่ และส่งน้ำ�ให้พื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งได้ 1,000 ไร่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการสำ�นึกรู้รักษ์ร่วมขุดลอกคูคลอง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคล 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ โครงการอ่างเก็บน�ำ้ แม่ทาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ตำ�บลแม่กั๊วะ อำ�เภอสบปราบ จังหวัดลำ�ปาง โดยร่วมกับกลุ่ม
บริหารการใช้น�ำ้ อ่างเก็บน�ำ้ แม่ทาน ราษฎรทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ และเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 2 กว่า 300 คน ร่วมขุดลอกคูคลอง โครงการอ่างเก็บน้ำ�แม่ทานอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559

สำ�นักงานชลประทานที่ 1 จัดงานแถลงข่าวสรุปผลการบริหารจัดการน�ำ้ แล้ง ปี 2558/2559
และการเตรียมความพร้อมอุทกภัย ปี 2559 ณ สำ�นักงานชลประทานที่ 1 โดยมี นายมงคล
สุกใส รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว นายจานุวตั ร เลิศศิลป์เจริญ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแถลงข่าวสรุป
ผลการบริหารจัดการน้ำ� แก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเตรียมความพร้อมอุทกภัย ปี 2559
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำ�นักงานชลประทานที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ
เจ้าหน้าทีก่ รมชลประทาน ร่วมประกอบพิธถี วายเครือ่ งสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นกรมชลประทาน
และพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์
(พระอารามหลวง) จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114
และถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคาร “ปัญญานันทานุสรณ์” เพือ่ เป็นอนุสรณ์สถานแห่งการ
รำ�ลึกถึงพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2559

กรมชลประทาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ครองราชย์ ประชารัฐ
รวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ�ตามรอยพ่อ ในการนี้ทุกสำ�นัก/กอง ได้ร่วมกิจดังกล่าว โดยมี คณะครู
นักเรียน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมชมนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา
ให้การต้อนรับ นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำ�ปาง และคณะเข้ามาติดตาม
สถานการณ์น้ำ�เขื่อนกิ่วคอหมา และเข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�ท้ายเขื่อน
กิว่ คอหมา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากผูอ้ �ำ นวยการ
โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

คณะครู นักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโครงการส่งน้ำ�
และบำ�รุงรักษาภาษีเจริญ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์
และงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 114 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
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เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559

นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษา
เจ้าพระยา สำ�นักงานชลประทานที่ 12 จำ�นวน 150 คน ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่าฟื้นฟู
เขาขยาย กับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) โดยกิจกรรมประกอบ
ไปด้วยการนำ�ปุ๋ยหมักผักตบชวารองก้นหลุม จากนั้นจึงนำ�เอากล้าไม้จำ�นวน 12,500 ต้น
ลงปลูก โดยชนิดของต้นไม้ ได้แก่ ต้นพยุง ต้นประดู่ป่า ต้นไม้แดง ต้นมะค่าโมง ต้นราชพฤกษ์
พร้อมจัดรถน้ำ�เข้าดำ�เนินการเมื่อฝนทิ้งช่วง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

นายณรงค์ ลีนานนท์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อ�ำ นวยการส่วน
ติดตามและประเมินผล และคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างสำ�นักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี นายเกียรติพงษ์
เพชรศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ให้การต้อนรับ และร่วมดูงาน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

สำ�นักงานเลขานุการกรม จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูง้ านด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมชลประทานเพือ่ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องของทุกสำ�นัก/กอง ได้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา เป็นประธานการประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น�ำ้ ครัง้ ที่ 25/2559 โดยมีสว่ นราชการ
และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ� ชั้น 2 อาคาร
อำ�นวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 2 นำ�คณะสื่อมวลชนดูสถานการณ์น้ำ�ในเขื่อน
กิ่วลม จังหวัดลำ�ปาง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำ�ที่ใช้การได้ 31 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอ
ที่จะจัดสรรให้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการที่ซุ้มเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน จัดแสดง ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคาร
อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายสัญชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำ�นวยการ
กองแผนงาน พร้อมคณะให้การต้อนรับ ในการนี้กรมชลประทานได้น�ำ นวัตกรรมเครื่องมือ
สำ�รวจชลประทาน ซึ่งเป็นเรือสำ�รวจหยั่งลึกพร้อมอุปกรณ์ GPS และอุปกรณ์วัดความลึก
ของน้ำ�ด้วยคลื่นเสียงความถี่เดียว พัฒนาและประดิษฐ์โดยสำ�นักสำ�รวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพือ่ การชลประทาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึง่ นายประทีป ภักดีรอด ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักสำ�รวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ชี้แจงว่าเครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำ�รวจ
หยั่งความลึกของน้ำ� สามารถระบุค่าพิกัดตำ�แหน่งและความลึกของผิวดินใต้น้ำ�ได้ถูกต้อง
แม่นยำ�กว่าวิธกี ารสำ�รวจแบบเดิมประมาณ 400 เท่า และประหยัดงบประมาณจากการสัง่ ซือ้
จากต่ า งประเทศร้ อยละ 70 โดยเครื ่ อ งมื อ ดั ง กล่ า วได้ ร ั บ รางวั ล จากการเข้ า ประกวด
“วันนักประดิษฐ์ 2559” คือ รางวัล The Best of Special Prize และ Special Prize ด้วย

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559

นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องของกองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง เข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารสัญญา
งานก่อสร้างรุ่นที่ 1 (โครงการชลประทานขนาดกลาง)” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างส่วน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล และ กองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง
ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำ�เภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

กองการเงินและบัญชี จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศการออกใบรับรอง
การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ� Online ซึ่งกองการเงินและบัญชีได้พัฒนาระบบร่วมกับ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ�
กรมชลประทาน สามารถรับทราบข้อมูลการรับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ� และเงินอื่นที่จ่าย
ควบคู่กับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ�และสามารถพิมพ์ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ� ผ่านระบบ Internet ได้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และหน่วยงานสามารถ
ประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการจัดทำ�ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ�
ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายมงคล
สุภากาย ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำ�นวยการ
โครงการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำ�คลองฝั่งซ้ายฝั่งขวาเชื่อมแม่น้ำ�ยม ช่วง อำ�เภอสวรรคโลก ถึง อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย ตามแผนงานเร่งด่วน ปี 2559 (เพิ่มเติม) ได้แก่ บริเวณคลองตาบาง และ
บริเวณคลองตาโฮ่ ตำ�บลทับผึง้ อำ�เภอศรีส�ำ โรง จังหวัดสุโขทัย เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
และให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานปิดหลักสูตรสรุป
บทเรียนการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวรายงาน ทั้งนี้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ร่วมกับ สำ�นักงานชลประทานที่ 4 , 9 , 11 และ 16 จัดหลักสูตรอบรม ข้าราชการ
กรมชลประทาน ผู้นำ�เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ� อาสาสมัครชลประทาน ในเขตพื้นที่ส�ำ นักงาน
ชลประทานที่ 4 , 9 , 11 , 16 ณ โรงแรมเวสต์เรสซิเดนซ์ อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

นายสาธิต มณีผาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำ�รวจและหรือออกแบบ)
เป็นประธานการประชุมนัดพิเศษ THAICID พ.ศ. 2559 เรื่องการศึกษาและออกแบบเขื่อน
ใต้ดินในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ณ อาคารอำ�นวยการ ห้องประชุมกรม ชั้น 3
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการเปิดโครงการสัมมนา
เรื่อง การดำ�เนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกรมชลประทาน โดยมี นายมนัส
กำ�เนิดมณี ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล มีการบรรยายในหัวข้อ “แนวคิด
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” บรรยายโดย อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ จากศูนย์
ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก และวิทยากรจากกองประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ สำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยา และกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ร่วมบรรยายในหัวข้อ การดำ�เนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ
กรมชลประทาน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2559

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา เดินทางมารับฟังการรายงานความ
คืบหน้า และตรวจดูการดำ�เนินการกำ�จัดวัชพืชบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา โดยมีคณะ
ผูป้ ระสานงาน กองอำ�นวยการ พลโท ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน กองทัพบก
และ พลตรี ดำ�ริห์ สุขพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ร่วมแก้ไขปัญหาผักตบชวา
บริเวณหน้าเขือ่ นเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท โดยมีนายเอกศิษฐ์ ศักดิด์ ธี นาภรณ์ ผูอ้ �ำ นวยการ
โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาเจ้าพระยา เป็นผู้บรรยายและนำ�ตรวจพื้นที่

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

นายสัญชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) เป็น
ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คณะกรรมการอำ�นวยการจัดทำ�
แผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานและผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 ณ ห้องประชุมอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว
ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ
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เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานปทุมธานี สำ�นักงาน
ชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน นำ�คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน
ปทุมธานี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหา
ราชวัง กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการ “84 พรรษา มหาราชินี คู่พระบารมี จักรีนฤบดินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณอาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2559

กองพัสดุได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธาน และ นายสำ�เริง แสงภู่วงค์ ผู้อำ�นวยการกองพัสดุกล่าวรายงานการฝึกอบรม
ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ระหว่างวันที่ 9 - 31 สิงหาคม 2559

คณะครู และนักเรียนและเจ้าหน้าทีก่ รมชลประทาน เข้าเยีย่ มชมนิทรรศการ “84 พรรษา
มหาราชินี คูพ่ ระบารมี จักรีนฤบดินทร์” เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณอาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

พลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ยะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผูบ้ ริหารและ
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธเี จริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ พระอุโบสถ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายสุเทพ
น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีด้วย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายมงคล
สุภากาย ผูอ้ �ำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายบุญธรรม ปานเปีย่ มโภช ผูอ้ �ำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการน�้ำและบ�ำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
น�้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย บริเวณสถานี Y4 ต�ำบลธานี อ�ำเภอเมือง ระดับน�้ำในทุกจุดได้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

กลุม่ บริหารการใช้น�ำ้ บางพระ - เหมือง - แสนสุข ได้รว่ มกำ�จัดเศษวัชพืชและเศษวัสดุอน่ื ๆ
ขึ้นจากคลองส่งน้ำ� - แสนสุข ตำ�บลบางพระ อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อนการส่งน้ำ�ให้
พื้นเพาะปลูก

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

นายปวิณ ชำ�นิประศาสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยีย่ มและติดตามการเตรียม
ความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำ�เภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 1 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายสมคิด
ลือดัง ผู้อ�ำ นวยการส่วนเครื่องจักรกล และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย
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เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม ICT Day 2016 เพื่อเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยภายในงาน
ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษด้านวิชาการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน และองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
นอกจากนี้ยังมี Booth นิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรม ภายใต้ หัวข้อ “Internet
of Things and Mobility” ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายสาธิต มณีผาย เป็น
ประธานในพิธเี ปิดงาน ณ ห้องประชุม 500 ชัน้ 5 อาคารศูนย์วศิ วกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 14 และคณะ กราบสักการะอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอก
พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นประธานเปิด
โครงการ ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ เฉลิมพระเกียรติราชินี พระชนมพรรษา
7 รอบ คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยพันธุ์ปลาสู่ทะเล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องสถานการณ์น้ำ�
และความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำ�ในช่วงฤดูฝน ณ หาดภราดรภาพ อำ�เภอเมือง
จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และนางสาวนันทนา เพ็งคำ�
ผู้อ�ำ นวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ด้านการเบิกจ่ายดีเด่น โดยมี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณ ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร ผู้อำ�นวยการกองการเงินและบัญชี และนางสาวนันดา ศิริ
นุวัฒน์ ผู้อำ�นวยการส่วนบัญชี กองการเงินและบัญชี เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ด้านการบัญชีภาครัฐดีเด่น ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ในพิธี และมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา และโฆษกกรมชลประทาน ลงพื้นที่
ติดตามการดำ�เนินงานกำ�จัดผักตบชวาในแม่น�ำ้ แม่กลอง ซึง่ ประสบปัญหาผักตบชวาหนาแน่น
และกีดขวางทางน�ำ้ ทำ�ให้การคมนาคมทางน�ำ้ เป็นไปด้วยความยากลำ�บาก โดยกรมชลประทาน
สนับสนุนเครื่องมือ ประกอบด้วย รถขุดตักแขนยาว 1 คัน รถขุดตักแขนสั้น 1 คัน เรือ
กำ�จัดวัชพืช 2 ลำ� จุดที่ด�ำ เนินการ คือบริเวณสะพานวัดม่วง ตำ�บลบ้านม่วง อำ�เภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559

นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานเปิด
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหัวงานโครงการฝายท่ากระดาน ตำ�บลท่าขุนราม อำ�เภอเมือง
จังหวัดกำ�แพงเพชร โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำ�นักงานชลประทานที่ 4 ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าขุนราม และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ�ฝายท่ากระดาน ปลูกต้น
ชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

นายประพิศ จันทร์มา ผู้อ�ำ นวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง เข้าเยี่ยมประชาชน
ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ�แม่ตาช้าง อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งตอบคำ�ถาม
ประชาชนที่สอบถามเรื่องความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำ�แม่ตาช้าง
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เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559

นายมงคล สุภากาย ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานสุโขทัย นายสุทธิชัย ไพรสันต์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�ำ้ และปรับปรุงระบบชลประทาน นายสาธิต โกสิน หัวหน้าฝ่ายส่งน�ำ้ และ
บำ�รุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก United Nation
Development Programme (UNDP) เดินทางมาดูงานในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย และ
รับฟังการบรรยายงานทั้งหมด 7 แห่ง คือ ประตูระบายน้ำ�แม่น้ำ�ยม (บ้านหาดสะพานจันทร์)
ประตูระบายน้ำ�หกบาท ประตูระบายน้ำ�แม่น้ำ�ยมสายเก่า (กม.5+000) ประตูระบายน้ำ�
ปากคลองตะค้อ คลองตาดิน แก้มลิงทะเลหลวง และพื้นที่ลุ่มต่ำ�ปากพระ โดยนายพรมงคล
ชิดชอบ ผู้อำ�นวยการส่วนวางโครงการที่ 1 ได้บรรยายให้ข้อมูลแผนงานโครงการระบบ
ลุ่มน้ำ�ยม - ลุ่มน้ำ�น่านเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจาก Green Climate Fund

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุม
พิจารณาขยายผลการจัดทำ�หลักสูตรการชลประทานเบื้องต้นเพิ่มเติม ให้กับนักเรียนระดับ
ปฐมวัย และระดับประถมศึกษา อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์
ประจำ�คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พันตำ�รวจตรี มนูญ ทองขาว กองกำ�กับ
การตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 44 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ปรึกษา พิจารณา
จัดทำ�หลักสูตรการชลประทานเบื้องต้นเพิ่มเติม ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับ
ประถมศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการรับเสด็จ โครงการชลประทานนราธิวาส อำ�เภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

นายพงศ์ศกั ดิ์ อรุณวิจติ รสกุล ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานใน
พิธปี ดิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “สรุปบทเรียนชลประทานท้องถิน่ ” ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี นายสุจนิ ต์ หลิม่ โตประเสริฐ ผูอ้ �ำ นวยการกองส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน กล่าวรายงานการดำ�เนินงานชลประทานท้องถิ่น (ชปท.) ถือเป็น
แนวทางการสร้างการมีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืนของกรมชลประทาน โดยการสรุปบทเรียนครัง้ นี้
ได้เชิญทีมทำ�งานชลประทานท้องถิน่ จาก 4 พืน้ ที่ ได้แก่ โครงการแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย
สถานีสูบน้ำ�คลองหกวาสายล่าง จังหวัดปทุมธานี ชลประทานท้องถิ่นวังหีบ และนบพิตำ�
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเวสต์เกต
เรสซิเด็นท์
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

นายยงยส เนียมทรัพย์ ผูอ้ �ำ นวยการส่วนวิศวกรรม สำ�นักงานชลประทานที่ 4 พร้อมคณะ
ลงพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบตำ�แหน่งข้อมูลสนามต่างๆ ในพื้นที่โครงการแก้มลิงวังทองแดง
ตำ�บลวังทองแดง อำ�เภอเมือง อำ�เภอศรีสำ�โรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ
จัดเข้าในแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

นายสัญชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม KM Day กองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง และ
KM Buddy ร่วมกับ สำ�นักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ภายในงานมีการเยี่ยมชม
บูธต่างๆ มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โดยนายชลิต ดำ�รงศักดิ์
(อดีตอธิบดีกรมชลประทาน) และนายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
โยธา ด้านออกแบบและคำ�นวณ (ผชช.อบ.5) ณ โรงอาหารใหม่ กรมชลประทาน ถนน
สามเสน กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

กรมชลประทานเข้ารับรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำ�ปี
พ.ศ. 2559 หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานขององค์การจัดการความรู้ โดย
รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล มีว่าที่ร้อยตรี ไพเจน
มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารและนายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา นายสัญชัย เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ� ครั้งที่ 35/2559 โดยมีส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ณ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ� ชั้น 2 อาคารอำ�นวยการ กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
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เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

ว่าทีร่ อ้ ยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝา่ ยบริหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในสำ�นักเครื่องจักรกล ประจำ�ปี 2559 โดยมี นายประดับ กลัดเข็มเพชร รักษาการ
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักเครื่องจักรกล กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในสำ�นักเครื่อง
จักรกล ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา
และพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ณ สนามกรมชลประทาน (น้ำ�แก้จน)
กรมชลประทาน อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย
นายบุญลือ คงชอบ ผูอ้ �ำ นวยการส่วนบริหารจัดการน�ำ้ และบำ�รุงรักษา สำ�นักงานชลประทาน
ที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามผลการระบายน้ำ�ตามแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจังหวัด
เพชรบุรี ร่วมกับผูน้ �ำ ชุมชน กลุม่ ผูใ้ ช้น�ำ้ และเจ้าหน้าทีก่ รมชลประทาน เพือ่ เตรียมการรับน�ำ้
ในชุดต่อไป

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559

สำ�นักงานชลประทานที่ 14 ได้รับเกียรติจาก นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดี
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บรรยายพิเศษ ในการประชุมเสวนา เรือ่ ง “ฝนหลวงและ
ชลประทาน ร่วมกันขับเคลือ่ นสู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรมดีวารี ดีวา นาน่า แก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ การบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลือ่ น
งานฝนหลวงและงานชลประทานในการเพิ่มปริมาณน้ำ�ต้นทุน อ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่และ
ขนาดกลาง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ�แก่งกระจาน อ่างเก็บน้ำ�ปราณบุรี และอ่างเก็บน้ำ�ในระบบ
เครือข่ายอ่างเก็บน้ำ� จังหวัดเพชรบุรแี ละจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมีหน่วยงานราชการ เช่น
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงภาคใต้ สำ�นักงานชลประทานที่ 14 สำ�นักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำ�บล กลุม่ ผูใ้ ช้น้ำ� รวมทัง้ ประชาชน และเกษตรกร เข้าร่วม
ประชุม
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ดำ�เนินการ
ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฏีใหม่

พระราชดำ�ริ
เครือข่าย
อ่างเก็บน้�ำ

ทิศทาง
การบริหาร
จัดการน้ำ�
ในอนาคต

ส่วนที่

5

ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคต
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตชลประทาน
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
การประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 (2nd World Irrigation Forum)
โครงการความร่วมมือสำ�หรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�ห้วยหลวงตอนล่าง
จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย กับสาธารณรัฐเกาหลี
ทิศทางการพัฒนาลุ่มน้ำ�ในอนาคต กรณีศึกษาลุ่มน้ำ�คลองกลาย
e - Payment การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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1. เศรษฐกิจพอเพียงในเขตชลประทาน
1.1 “ชลพัฒน์” ศาสตร์ของพระราชาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน�ำ้

		 ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิรริ าชสมบัติ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชด�ำริ
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน�้ำไว้มากกว่า 2,100 โครงการ ซึ่งครอบคลุมการแก้ไขปัญหาเรื่องน�้ำ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนน�้ำ ปัญหาน�้ำท่วม และปัญหาน�้ำเสีย อันก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการกับพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้พระองค์ทรงเห็นว่าน�้ำเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตของทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช ความตามพระราชด�ำรัสเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวน
จิตรลดา ว่า
		“...เรื่องน�้ำนี้ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น แม้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งสัตว์ ทั้งพืชก็ต้องมีน�้ำ ถ้าไม่มี
		 ก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่าน�้ำเป็นสื่อหรือเป็นปัจจัยส�ำคัญของการเป็นสิ่งมีชีวิต... ที่กล่าวถึงข้อนี้ก็จะได้ให้ทราบว่าท�ำไมการพัฒนา
		 ขั้นแรกหรือสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือท�ำโครงการชลประทานแล้วก็โครงการสิ่งแวดล้อมท�ำให้น�้ำดี สองอย่างนี้ อื่นๆ ก็จะไปได้...”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงให้ความส�ำคัญกับน�ำ้ และทรงเห็นว่าน�ำ้ เป็นทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำรง
ชีวิต พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริในการพัฒนาและบริหารจัดการน�้ำไว้หลายโครงการ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้มีน�้ำเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

ปัญหาการขาดแคลนน�้ำ

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อ พ.ศ. 2498 ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพการขาดแคลนน�้ำของพสกนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนไม่สามารถท�ำการเกษตร
และมีน�้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค ด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์ทรงศึกษาและคิดค้นนวัตกรรมและกระบวนการที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน�้ำ พระองค์ได้พระราชทาน ฝนหลวง โดยโครงการฝนหลวง
สามารถช่วยให้เกิดฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ส�ำเร็จ รวมทั้งครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้มีฝนหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
ไทยกว่า 173 ล้านไร่ และเพื่อให้พื้นที่ต่างๆ มีความมั่นคงเรื่องน�้ำเพื่อการเกษตร
พระองค์ได้พระราชทานพระราชด�ำริให้กรมชลประทานด�ำเนินการก่อสร้างเขื่อน
และอ่างเก็บน�้ำขึ้นจ�ำนวนมาก เพื่อท�ำการกักเก็บน�้ำที่มีมากในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง
โดยมีโครงการเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ได้แก่
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี-สระบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เขื่อนแควน้อยบ�ำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก อ่างเก็บน�้ำ
คลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเมื่อกรมชลประทานด�ำเนินการส�ำเร็จสามารถใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการบริหารจัดการน�้ำของ
ประเทศ และช่วยให้พสกนิกรมีน�้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน
พระราชด�ำริให้กรมชลประทานด�ำเนินการก่อสร้าง ฝายทดน�้ำ/เขื่อนทดน�้ำ/ประตูระบายน�้ำ เพื่อทดน�้ำหรือเก็บกักน�้ำไว้ในล�ำน�้ำ และ
ก่อสร้างระบบส่งน�้ำให้กับพื้นที่ เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำก�่ำอันเนื่องมาจากพระราช
ด�ำริ ที่ได้พระราชทานภาพร่างฝีพระหัตถ์ที่เรียกว่าตัวยึกยือ ซึ่งมีหัวคือหนองหาน
จังหวัดสกลนคร ตัวคือล�ำน�ำ้ ก�ำ่ และหางคือแม่นำ�้ โขง โดยในล�ำน�ำ้ ก�ำ่ ให้มกี ารก่อสร้าง
ประตูระบายน�ำ้ ไว้ให้สามารถน�ำนำ�้ ไปใช้ได้ในหน้าแล้ง รวมถึงพระราชทานพระราชด�ำริ
เครือข่ายอ่างเก็บน�้ำ (อ่างพวง) ที่มีรูปแบบการจัดการน�้ำโดยใช้อ่างเก็บน�้ำหลาย
อ่างเก็บน�้ำเชื่อมเข้าหากัน โดยน�ำน�้ำส่วนเกินจากอ่างหนึ่ง ผันไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน�้ำ
ที่ขาดแคลนน�้ำ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความต้องการน�้ำแตกต่างกัน ในบางอ่างเก็บน�้ำ
มีปริมาณน�้ำมากแต่ความต้องการน�้ำน้อย บางอ่างเก็บน�้ำมีปริมาณน�้ำน้อยแต่มีความ ต้องการน�้ำมาก
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นอกจากพระราชด�ำริเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน�้ำแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้พระราชทานพระราชด�ำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำด้วยระบบป่าเปียก เพื่อแก้ปัญหาป่าขาดความชุ่มชื้นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับ
ป่าไม้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน�ำ 
้ และเป็นแนวป้องกันไฟไหม้ป่าในระยะยาว รวมถึงโครงการพระราชด�ำริฝายต้นน�้ำล�ำธาร เพื่อช่วย
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ  คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่า ชะลอการไหลของน�้ำ  และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมล�ำน�ำ้ ตอนล่าง
ซึ่งไมได้เป็นเพียงการอนุรักษ์ป่าและน�ำ้ เท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินไปในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชยังทรงแนะน�ำให้ท�ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลายลงไปในอ่างเก็บน�้ำ  สระเก็บน�้ำ  และคลองส่งน�้ำ  ท�ำให้แหล่งน�ำ้ ไม่
ตื้นเขินอีกด้วย

ปัญหาน�้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชด�ำริโครงการแก้มลิง ในพื้นที่ประสบปัญหาน�้ำท่วม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่ชะลอน�้ำหรือพื้นที่เก็บกักน�ำ 
้ โดยการใช้เป็นพื้นที่ระบายน�้ำก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่ระบบระบายน�้ำสาธารณะ
โดยได้ทรงอธิบายลักษณะของแก้มลิงไว้ความว่า
“...ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงก็จะรีบปอกเปลือกและเอาเข้าปากเคี้ยวๆ แล้วเอาไปเก็บที่แก้มจะกินกล้วยเข้าไป
ไว้ทกี่ ระพุง้ แก้มได้เกือบทัง้ หวี โดยเอาไปเก็บไว้ทแี่ ก้มก่อนแล้วจะน�ำเอาออกมาเคีย้ วและกลืนกินเข้าไปภายหลัง ด้วยพฤติกรรม
		การน�ำเอากล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนการกลืนนี้ จึงเป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่จะน�ำมาใช้ในการระบาย
น�้ำท่วมออกจากพื้นที่นำ�้ ท่วมขังบริเวณทิศตะวันออกและตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา...”
พระราชด�ำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน

พระราชด�ำริ “โครงการแก้มลิง” นับว่าประสบความส�ำเร็จอย่างมากในการ
บรรเทาปัญหาน�้ำท่วม ซึ่งสามารถลดผลเสียหายต่อพื้นที่เมืองและพื้นที่เกษตร
ได้เป็นอย่างมาก
นอกจากโครงการแก้มลิงซึ่งช่วยแก้ปัญหาน�้ำท่วมแล้ว พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชด�ำริในการแก้ปญ
ั หาน�ำ้ ท่วม
เกี่ยวกับการระบายน�้ำ เพื่อระบายน�้ำออกจากพื้นที่ด้วยการสร้างทางผันน�้ำ หรือ
ขุดคลองลัด เชื่อมต่อกับแม่น�้ำที่มีปัญหาน�้ำท่วมซึ่งต้องการผันน�้ำในส่วนที่ไหล
ล้นตลิง่ ออกไปจากล�ำน�ำ้ โดยตรง แล้วปล่อยน�ำ้ ส่วนใหญ่ทมี่ รี ะดับไม่ลน้ ตลิง่ ให้ไหล
อยูล่ ำ� น�ำ้ เดิมตามปกติ เช่น โครงการคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ คลองภักดีรำ� ไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี และโครงการ
บรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปัญหาน�ำ้ เสีย

ปัญหาน�ำ้ เสีย เป็นอีกหนึ่งปัญหาส�ำคัญของประเทศที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ได้นิ่งนอนพระราชหฤทัย ได้
พระราชทานพระราชด�ำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน�้ำเสียไว้หลายโครงการ โดยมีพระราชด�ำริส�ำคัญ อันได้แก่ กังหันน�้ำชัยพัฒนา ซึ่งมีใบพัด
เคลื่อนน�ำ้ และซองรับน�ำ้ ไปสาดกระจายเป็นฝอย เพื่อให้สัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึง ท�ำให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน�้ำ
ได้อย่างรวดเร็ว และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ที่จังหวัดเพชรบุรี นับเป็นเทคโนโลยีการบ�ำบัดน�้ำเสียที่
เรียบง่ายด้วยวิธีในการบ�ำบัดน�้ำเสียโดยใช้ธรรมชาติ เพื่อให้ของเสียเกิดการตกตะกอนด้วยพืชก่อนปล่อยน�้ำออกสู่ทะเล รวมถึงพระราชด�ำริ
เกีย่ วกับระบบป้องกันน�ำ้ เค็ม โดยให้กอ่ สร้างประตูระบายน�ำ้ เพือ่ ป้องกันน�ำ้ เค็มไม่ให้ลกุ ล�ำ้ พืน้ ทีท่ ำ� การเกษตรในพืน้ ทีภ่ าคใต้ เนือ่ งจากประสบ
ปัญหาน�้ำเค็มรุกล�้ำพื้นที่ทำ� การเกษตรบ่อยครั้ง เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน�้ำใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอ โดยจะเห็นได้จากโครงการ
พัฒนาลุ่มน�้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บทความนี้ได้น�ำเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพียงบางส่วนเท่านั้น และกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจะได้มีการน�ำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริเพิ่มเติม ในหนังสือ“ชลพัฒน์” ศาสตร์ของพระราชาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน�ำ้
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1.2 แนวทางการดำ�เนินการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วยกิจกรรม
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีนโยบายให้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีความเหมาะสมและสามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ก�ำหนด 6 มาตรการ
ที่จะด�ำเนินการขับเคลื่อนภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) โดยมีเป้าหมายเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ภาคการเกษตรและขับเคลื่อนนโยบายการบริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ
		
1. การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
2. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map)
3. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
4. การท�ำเกษตรอินทรีย์
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
6. ธนาคารสินค้าเกษตร
โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน 4 เรื่องหลัก คือ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ซึ่งกรมชลประทานถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องด�ำเนินการให้บรรลุผล
เกษตรทฤษฏีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย สามารถแบ่งการด�ำเนินการออกเป็น 3
ระดับด้วยกัน คือ
		1. เกษตรทฤษฏีใหม่ระดับต้น เป็นการสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจ�ำวัน ความมั่นคงของรายได้ ความ
มั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเอง
		2. เกษตรทฤษฏีใหม่ระดับกลาง เป็นการท�ำให้เกษตรกรสามารถรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกันด�ำเนินการ
ในด้านการผลิต การตลาด สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา
		3. เกษตรทฤษฏีใหม่ระดับก้าวหน้า ท�ำให้สามารถติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้าน
เอกชนมาช่วยในการท�ำธุรกิจ การลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ นี้ ทัง้ ฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษทั จะได้รบั ประโยชน์รว่ มกัน
กรมชลประทาน จึงมีแนวทางในการด�ำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังภาพ

แนวคิดปฏิรูปการเกษตร (รมต.กษ.)
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โดยมีแนวคิดการปฏิรูปการเกษตร ดังนี้
1. ด�ำเนินการเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ Single Command (SC) มีการประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถด�ำเนินการภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรทฤษฏีใหม่
2. ใช้ศนู ย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ กษตรกร
ต้องการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ดูแลศูนย์ฯ จะต้องให้ความส�ำคัญและเป็นแกนกลางให้กับเกษตรกร และภาครัฐ สามารถขยายผลไปยังสมาชิก
เกษตรกรรายอื่น จัดกลุ่มเกษตรกรที่ท�ำการเกษตรเรื่องเดียวกัน และแต่ละกลุ่มสามารถรวมตัวกันต่อไปเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม
การเกษตรได้
3. เกษตรกรกลุ่มที่มีกิจกรรมเดียวกันหลายๆ กลุ่ม รวมกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ โดยอาศัยหลักการสหกรณ์ในการด�ำเนินการ
ในขั้นตอนนี้สามารถพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่ในระดับกลางได้ โดยมี SC เป็นแกนหลักในการด�ำเนินการ และต้องมีการด�ำเนินการร่วมกัน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินการภายใต้ Agri -  Map / Zoning ช่วยให้เกิดความส�ำเร็จได้ หรือในบางพืน้ ทีอ่ าจด�ำเนินการในรูปแบบ
เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยก็ได้
4. ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อแปลงใหญ่สามารถด�ำเนินการได้ ในอนาคตสามารถพัฒนาไปเป็นเกษตรทฤษฏีใหม่ในระดับก้าวหน้าได้ โดย
การหาแหล่งเงินทุนมาด�ำเนินการ เช่น SME เป็นต้น
การด�ำเนินการดังกล่าวจะขับเคลือ่ นไปได้ ต้องได้รบั ความร่วมมือจากส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การขับเคลือ่ น
ของ SC และจะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอื่น เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จึงจะท�ำให้แนวคิดการปฏิรูปการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “การลดต้นทุนและ
เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน” บรรลุผล
ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวต่างเกี่ยวข้องเชื่อมโยง มีความเป็นเหตุเป็นผล พึ่งพากัน ครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในทุกประเด็น

2. แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก

(Agricultural Map for Dynamic Management : Agri - Map )

เป็นแผนที่ส�ำหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต
อุปสงค์และอุปทาน แสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชของแต่ละจังหวัดว่ามีความเหมาะสมกับชนิดของดิน ปริมาณน�ำ 
้ ชนิดพืช
หรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมดุล เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด  
ดังนัน้ Agri - Map จึงเป็นแผนทีเ่ กษตรเพือ่ การบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพืน้ ฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการจัดโซนนิ่งภาคการบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม
ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตาม
ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
การจัดโซนนิ่งภาคการเกษตรหรือการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก เป็น 1 ใน 6 นโยบายส�ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) โดยให้
กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ ประมง ปศุสัตว์ และ
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการจัดท�ำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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แผนที่ Agri - Map มีการบริหารจัดการ 2 ระดับคือ 1) ระดับจังหวัด เป็นการด�ำเนินงานในเชิงนโยบายและการขับเคลือ่ น 2) ระดับศูนย์
การเรียนรูเ้ พิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ เป็นการด�ำเนินงานระดับปฏิบตั กิ าร ข้อมูลในแผนทีจ่ ะประกอบไปด้วย ชนิดพืช
แผนที่ความเหมาะสมของการปลูกพืช (ดิน น�ำ 
้ พืช) ปัจจัยการผลิต พื้นที่ใน/นอกเขตชลประทาน แหล่งน�้ำผิวดิน/ใต้ดิน Cropping Pattern
และ Cropping Requirement โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจัดท�ำเป็นแผนที่รายจังหวัด จากข้อมูลขอบเขตการปกครอง การใช้ที่ดินในปัจจุบัน
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน แหล่งน�้ำผิวดิน/บ่อบาดาลในปัจจุบัน
และแผนการพัฒนาแหล่งน�้ำระหว่างปี 2560 - 2570

กรอบแนวคิดแผนที่

1. เป็นแผนทีส่ ำ� หรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และในอนาคต ในมิตขิ องปัจจัยการผลิต
อุปสงค์และอุปทาน
2. มี 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด (นโยบายและการขับเคลื่อน) และระดับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
(ปฏิบัติการ)

หลักการและการด�ำเนินงาน

     วิเคราะห์ข้อมูลน�ำเข้า โดยจัดท�ำเป็นแผนที่รายจังหวัด ประกอบด้วย
1. ขอบเขตการปกครอง
2.   แผนที่แสดงพื้นที่สามมิติ
3. การใช้ที่ดินในปัจจุบัน
4.   พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส�ำคัญในจังหวัด 4 ชนิดพืช
5.   พื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจส�ำคัญที่ปลูกในปัจจุบัน
6.   พื้นที่ดินปัญหา
7.   พืชทดแทนในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน
8.   แหล่งน�ำ้ ผิวดิน
9.   แหล่งน�ำ้ ใต้ดินหรือบ่อบาดาล
10. แผนการพัฒนาแหล่งน�้ำระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2569
11. เขตความเหมาะสมส�ำหรับการเพาะเลี้ยงปลาน�้ำจืด
12. เขตความเหมาะสมส�ำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
13. โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร
14. ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรของเกษตรกร
ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา เนื่องจากในธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยในเบื้องต้น
ตั้งเป้าให้มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรไทยได้อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคตได้
ทั้งนี้ Agri - Map  ได้น�ำร่องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุทัยธานี จากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน
จะมีการหารือในการบูรณาการด้านข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดเพิ่มเติม เพื่อให้ Agri - Map มีความสมบูรณ์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
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แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
Agricultural Map for Adaptive Management

รูปที่ 1 แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

ลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มโอกาสแข่งขัน

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

Agri-Map

บริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์

รูปที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ดำ�เนินการตามมาตรการ Agri - Map

รูปที่ 3 การขับเคลื่อนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
ตามแผนที่ Agri - Map
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รูปที่ 4 ภาพรวมการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ของประเทศ

รูปที่ 5 โครงการ/กิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri - Map ปีงบประมาณ 2559
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รูปที่ 7 แผนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวของ 3 จังหวัดนำ�ร่อง ในช่วงปี 2559 - 2568

กิจกรรมปรับเปลี่ยนในระยะกลาง – ระยะยาว ของ 3 จังหวัดน�ำร่อง
(ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี ปี 2562 – 2568)
1. กิจกรรมที่ด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559  ของกรมต่าง ๆ ขยายไปถึงปี 2568 ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ของข้าว โดยไม่
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์
2. กิจกรรมที่ด�ำเนินการใหม่ในปี 2560 – 2568 ให้ความส�ำคัญกับการปรับเปลี่ยนเป็นอ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปศุสัตว์
รวมทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน เนื่องจากมีตลาดในประเทศรองรับ
3. กิจกรรมเสริมที่ต้องด�ำเนินการในปี 2559 – 2568 เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ  และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งจัดหลักสูตรอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri - Map  ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์
4. กิจกรรมการขับเคลื่อนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดให้ใช้กลไก Single Command ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กลไกประชารัฐร่วมกับภาคเอกชนและหอการค้าในพื้นที่ด�ำเนินการขับเคลื่อน
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3. การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2
และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67
ระหว่างวันที่ 6 -12 พฤศจิกายน 2559
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นหลัก

Water management in a changing world: Role of Irrigation for sustainable food production

ประเด็นย่อย

1. Key issues of irrigation and drainage in balancing water, food, energy and ecology
2. Management of climatic extremes with focus on floods and droughts
3. Key and smart actions to alleviate hunger and poverty through irrigation and drainage

ค�ำขวัญ Smart Irrigation for Food Security: ZERO Hunger

ประธาน THAICID กล่าวรายงาน

รมว.กษ. และรัฐมนตรี 7 ประเทศ ท�ำพิธีเปิดการประชุม

พิธีเปิดการประชุม วันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายปวิณ ช�ำนิประศาสน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ Dr.Saeed Nairizi ประธานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน�้ำ (ICID)
กล่าวต้อนรับ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน�้ำแห่ง
ประเทศไทย (THAICID) กล่าวรายงาน บรรยายพิเศษจาก นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
Ms. Kundhavi Kadiresan, Asst.Director General, FAO และ Eng. Wassfi Hassan El-Sreihin, เลขาธิการ African - Asian Rural
Development Organization (AARDO) และในช่วงท้ายเป็นการมอบรางวัล World Irrigation and Drainage Prize ได้แก่ Prof. Bart
Schultz  มีผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศ รวมประมาณ 1,200 คน จาก 58 ประเทศ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 11.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ 1 - 2 โดย รมว.กษ. ร่วมกับรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ

ท�ำพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ ประกอบด้วย 3 โซน คือ
1. โครงการตามพระราชด�ำริ จาก ต้นน�้ำ กลางน�ำ 
้ และปลายน�้ำ จ�ำนวน 13 ประเภทโครงการ (สนง. กปร.)
2. THAICID ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรนานาชาติ และ Non - Government
Organizations ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้ THEME ของงาน
3. พื้นที่ส�ำหรับผู้ประกอบการบริษัทเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ (Technologies & Innovations) และหน่วยงานในสังกัด
กรมชลประทาน (Best Practices, งานพระราชด�ำริ) 3D Academic Posters
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รัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงถ่ายรูปเป็นที่ระลีก

รัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ เยี่ยมชมนิทรรศการ

การประชุมทางวิชาการ ประกอบด้วยการประชุม ทั้งสิ้น 49 sessions ได้แก่ การประชุม Plenary Session 5 การประชุม Parallel

Session 12 การประชุม Side Event 17 หัวเรื่อง 29 ช่วง มีการเสนอผลงาน บทความ โปสเตอร์ การประชุม Round Table 3 การประชุม
ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรี การประชุมเกษตรกร และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส มีการประชุมสรุปผลและจัดท�ำ WIF2 Statement

การประชุมทางวิชาการ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
อดีต รมว.กษ. บรรยายพิเศษ

การประชุมระดับรัฐมนตรี

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
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อธช. ให้การต้อนรับแขกร่วมงาน

ผู้บริหารส�ำนักต่างๆ กรมชลประทานเข้าร่วมการประชุม

Prof. Bart Schultz ได้รับรางวัลชลประทานโลก

นายวสันต์ บุญเกิดและ ดร.วัชระ เสือดี
ได้รับรางวัล WatSave สาขา Management

การประชุมคณะมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 วันที่ 8 และ 12 พฤศจิกายน 2559

การประชุมคณะมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการ
ระบายน�้ำ (International Commission on Irrigation and Drainage: ICID) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยสถานที่จัดงานจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนไปตามประเทศเจ้าภาพ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากประเทศสมาชิก จ�ำนวน 140 คน เข้าร่วมประชุม

ประธาน รองประธาน และเลขาธิการ ICID

ผู้แทนจากประเทศสมาชิก ICID เข้าประชุม

ประชุมหารือประเด็นการด�ำเนินงานของ ICID และเลือกรองประธาน ICID 3 คน แทนผู้ที่หมดวาระลง
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4. โครงการความร่วมมือสำ�หรับโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำ ห้วยหลวง
ตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย กับสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ เมือง Sejong สาธารณรัฐเกาหลี ได้มีพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจ�ำนงส�ำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนา
ลุ่มน�ำ้ ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย กับสาธารณรัฐเกาหลี โดยพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กับ H.E. Mr. Kang Ho-in รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม สาธารณรัฐเกาหลี
ในการนี้ ตามบันทึกแสดงเจตจ�ำนงดังกล่าว ได้ระบุให้ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Working Committee - JWC)
ส�ำหรับความร่วมมือโครงการดังกล่าว เพื่อหารือการด�ำเนินงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องในระยะที่ 1 ของโครงการ และระบุให้กรมชลประทาน
เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการร่วม โดยคณะกรรมการร่วมส�ำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำห้วยหลวง
ตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ฝ่ายไทย ประกอบด้วย
1) รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2) ผู้อำ� นวยการส�ำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
กรรมการ                       
3) ผู้อำ� นวยการส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
กรรมการ
กรรมการ
4) ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน
5) ผู้อำ� นวยการส�ำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน
กรรมการ                   
6) ผู้อำ� นวยการส�ำนักส�ำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
กรรมการ
7) ผู้อำ� นวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน
กรรมการ
8) ผู้อำ� นวยการส�ำนักการเกษตรต่างประเทศหรือผู้แทน
กรรมการ                 
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9) นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10) ผู้อำ� นวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
ส�ำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11) ผู้อำ� นวยการส่วนวางโครงการที่ 2 ส�ำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
12) นายไพฑูรย์ กุลไทย  วิศวกรโยธาช�ำนาญการพิเศษ      
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ       
ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
ทั้งนี้ เพื่อก�ำหนดแนวทาง/ขอบเขตการด�ำเนินความร่วมมือ และประสานงาน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการร่วมส�ำหรับ
ความร่วมมือโครงการพัฒนาลุม่ น�ำ้ ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ฝ่ายเกาหลี ในการหาข้อสรุปเรือ่ งรูปแบบความร่วมมือ
และการด�ำเนินการทางเทคนิคของโครงการดังกล่าวต่อไป

ภาพพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจ�ำนงส�ำหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ เมือง Sejong สาธารณรัฐเกาหลี
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5. ทิศทางการพัฒนาลุ่มน้ำ�ในอนาคต กรณีศึกษาลุ่มน�้ำ คลองกลาย
ความเป็นมา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงติดตามผลการ
ด�ำเนินการของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต�ำบลศาลาล�ำดวน อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชด�ำริให้กรมชลประทานด�ำเนินการศึกษาแนวทางช่วยเหลือราษฎรต�ำบลนบพิต�ำ  อ�ำเภอนบพิต�ำ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม และจากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำของกรมชลประทานในรอบ
10 – 15 ปีที่ผ่านมา มักถูกคัดค้านจากภาคประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการ
กรมชลประทานโดยส�ำนักบริหารโครงการ ร่วมกับ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และส�ำนักงานชลประทานที่ 15 จึงน�ำ
แนวทางใหม่เข้ามาใช้ในพื้นที่ด้วยเครื่องมือ “งานชลประทานท้องถิ่น” หรือ ชปท. (Community-Based Irrigation) ลงไปขับเคลื่อนเพื่อ
ศึกษาแนวทางช่วยเหลือราษฎรต�ำบลนบพิต�ำ ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานท�ำหน้าที่เป็น Coaching ให้กับภาคประชาชน
ภาคเอกชน และหน่วยงานในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านน�้ำในอนาคตของลุ่มน�้ำคลองกลาย พบว่า พื้นที่
ต�ำบลนบพิต�ำมีล�ำน�้ำคลองกลายเป็นสายน�้ำหลัก ที่มีต้นน�้ำเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชในเขตพื้นที่อ�ำเภอนบพิต�ำไหลไปออกทะเล
ที่อ�ำเภอท่าศาลา ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ไหลผ่านต�ำบลกรุงชิง ต�ำบลนบพิต�ำ  อ�ำเภอนบพิต�ำ  และต�ำบลตลิ่งชัน ต�ำบลสระแก้ว
ต�ำบลกลาย อ�ำเภอท่าศาลา รวม 52 หมู่บ้าน 5 ต�ำบล และ 2 อ�ำเภอ การศึกษาแนวทางช่วยเหลือจึงมองในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบ
เชื่อมโยงทั้งลุ่มน�้ำ  โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับลุ่มน�ำ้ ของตนตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน
และจะวางอนาคตร่วมกันอย่างไร นอกจากนั้นเครื่องมือ “งานชลประทานท้องถิ่น” ยังเป็นแนวทางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประชารัฐของ
รัฐบาล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและวิสัยทัศน์ใหม่กรมชลประทาน และส่งผลถึงความมั่นคงด้านน�้ำของ
ประเทศที่จะรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) รวมทั้งตอบโจทย์ของนักวิชาการได้เป็นอย่างดี

แนวทางหรือขั้นตอนการขับเคลื่อน “งานชลประทานท้องถิ่น”

โดยแผนการพัฒนาลุ่มน�้ำได้ยึดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด�ำริการอนุรักษ์ดินและน�้ำจากภูเขาถึง
ท้องทะเล โดยมีแนวทางหรือขั้นตอนการขับเคลื่อนต่างๆ ดังนี้            

ภาพที่ 1 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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1. ระเบิดจากข้างใน ตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า “ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก
มิใช่การน�ำเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไม่
สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและน�ำไปสู่ความล่มสลายได้” โดยเริ่มที่เวทีระดับหมู่บ้านทั้ง 52 หมู่บ้าน แล้วยกระดับ
เป็นเวทีระดับต�ำบล และเวทีระดับลุ่มน�้ำตามล�ำดับ

ภาพที่ 2 เวทีระดับหมู่บ้าน

ภาพที่ 3 Timeline

ภาพที่ 4 ต้นไม้แห่งปัญหา
ภาพที่ 5 - 6 ร่วมคิดร่วมวาดแผนที่ท�ำมือ

ภาพที่ 7 เวทีระดับลุ่มน�้ำ
ครั้งที่ 1 : สร้างความรู้จักและความเข้าใจ

ภาพที่ 8 - 9 เวทีระดับลุ่มน�ำ 
้
ครั้งที่ 2 : ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

2. การสร้างความมั่นคงด้านน�ำ้ โดยการค้นหาความต้องการใช้น�้ำ  (Water Demand) ของทุกภาคส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นจึง
พยากรณ์ว่าถ้าเผื่ออนาคต 10 ปี หรือ 20 ปี หรือ 30 ปี ความต้องการใช้น�้ำจะเพิ่มมากน้อยอย่างไร ทั้งด้านอุปโภคบริโภค ด้านการรักษา
ระบบนิเวศ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และภาคบริการ/การท่องเที่ยว ซึ่งจากการเปิดเวทีลุ่มน�้ำคลองกลาย เมื่อวันที่ 30 – 31
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ความต้องการใช้น�้ำในปัจจุบันอยู่ที่ 190 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าใน 10 ปี
20 ปี และ 30 ปี ข้างหน้าความต้องการเพิ่มเป็น 255 ล้านลูกบาศก์เมตร ๒๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และ 316 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล�ำดับ
และเวทีลุ่มน�ำ้ ในวันนั้นได้เลือกวางอนาคตไว้ที่ 30 ปี ความต้องการใช้น�้ำทุกภาคส่วน 316 ล้านลูกบาศก์เมตร

125

รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

ภาพที่ 10 -14 เวทีระดับลุ่มน�้ำ ครั้งที่ 3 : ศึกษาดูงานและเวทีคาดการณ์ความต้องการใช้น�้ำในอนาคต
3. การวางแผนการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน�้ำเดิมและระบบส่งน�ำ้ เดิม (Existing) จากสถานภาพแหล่งน�้ำเดิมที่ก่อสร้างไว้นานหลาย
สิบปี ท�ำให้ศักยภาพลดลง ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้วางแผนการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน�้ำเดิมและระบบส่งน�้ำเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับเกษตรกร
4. การวางแผนพัฒนาลุ่มน�ำ้ (Water Supply Planning) ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันวางแผนพัฒนาลุ่มน�้ำแบบองค์รวมเชื่อมโยงกัน
ก�ำหนดโครงการต่างๆ ตามปริมาณความต้องการใช้น�้ำในอนาคตสุทธิ (Net Water Demand) โดยยึดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ดังกล่าวข้างต้น (ระเบิดจากข้างใน)
5. การศึกษาความเหมาะสม หน่วยงานต่างๆ ทั้งกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน�้ำ  ฯลฯ น�ำแผนงานโครงการที่เกิดจากความต้องการของภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานในพื้นที่ (ขั้นตอนที่ 4)
ไปศึกษาความเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และอื่นๆ หากเหมาะสมจึงด�ำเนินการด้านส�ำรวจ ด้าน
ออกแบบ และด้านก่อสร้างต่อไป
6. การบริหารจัดการน�้ำ ที่ผ่านมากรมชลประทานบริหารจัดการน�้ำผ่านกลุ่มผู้ใช้น�้ำพื้นฐาน (ระดับคูส่งน�้ำ) จ�ำนวน 46,500 กลุ่ม
ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 16.5 ล้านไร่ ยกระดับเป็นกลุ่มบริหารการใช้น�้ำ (ระดับคลอง) จ�ำนวน 2,266 กลุ่ม และคณะกรรมการ
จัดการชลประทาน (ระดับโครงการ) หรือ Joint Management Committee For Irrigation : JMC จ�ำนวน 226 คณะ  

ผลที่เกิดขึ้น

1. เกิดแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน�้ำทั้งลุ่มน�้ำที่มาจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานในพื้นที่ และแผนการซ่อมแซม
ปรับปรุงแหล่งน�้ำเดิมแบบบูรณาการ ตรงตามความต้องการและถูกหลักวิชาการ เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การศึกษาความเหมาะสม
จนกระทั่งน�ำไปก่อสร้าง คาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดี
2. เกิดเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนในระดับพื้นที่ (Area Based) เข้มแข็งขึ้น ที่สำ� คัญ
มากคือ กรมชลประทานได้ “ใจ” เพราะคนในพื้นที่รู้สึกเป็นเกียรติที่กรมชลประทานรับฟังและมองเห็นศักยภาพในตัวเขา ซึ่งจะน�ำไปสู่การ
ปฎิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ต่อไป
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ทิศทางการพัฒนาลุ่มน�้ำในอนาคต

หลักส�ำคัญของเครื่องมือ “งานชลประทานท้องถิ่น” คือผู้ใช้เครื่องมือจะต้องมีทักษะการท�ำหน้าที่ Coaching หรือ วิทยากรกระบวนการ
(Facilitator) กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้เปิดหลักสูตร วิทยากรกระบวนการ มาตั้งแต่ปี 2547 - 2559 มีผู้จบวิทยากร
กระบวนการ (ขั้นต้น) รวม 1,470 คน ส่วนหนึ่งสนใจไปเรียนต่อในหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ (ขั้นสูง) รวม 300 คน ที่กระจายตัวอยู่ใน
ส�ำนัก/กองต่างๆ   ทั่วประเทศ โดยผู้ที่จบขั้นสูงส่วนหนึ่งกรมได้มอบหมายให้ท�ำหน้าที่คณะท�ำงานวิทยากรกระบวนการ ระดับส�ำนัก/กอง
ประมาณ 120 คน ของ 18 ส�ำนัก/กอง (จากทั้งหมด 37 ส�ำนัก/กอง)
ดังนัน้ ทิศทางการพัฒนาลุม่ น�ำ้ ในอนาคตจึงเน้นการมีสว่ นร่วมอย่างเข้มข้น โดยน�ำร่องลุม่ น�ำ้ ส�ำคัญๆ ทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งน�ำ้ หรือเป็นนโยบาย
รัฐบาล จึงก�ำหนดเป้าหมายไว้หนึ่งในสี่ของจ�ำนวนลุ่มน�้ำสาขาทั้งประเทศ หรือประมาณ 64 ลุ่มน�้ำสาขา จากทั้งหมด 254 ลุ่มน�ำ้ สาขา
โดยเริ่มต้นลุ่มน�้ำที่มีคณะท�ำงานวิทยากรกระบวนการในพื้นที่ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจะท�ำหน้าที่ Coaching ส�ำหรับ
ระยะเวลาด�ำเนินงานลุ่มน�้ำเล็กใช้เวลา 1 ปี ถ้าเป็นลุ่มน�้ำขนาดกลางถึงลุ่มน�้ำขนาดใหญ่อาจใช้เวลา 2 ปี แผนด�ำเนินงาน (Road Map)
“งานชลประทานท้องถิ่น” ก�ำหนดไว้ภาคละ 3 – 5 ลุ่มน�้ำสาขาภายใน 2 ปี ดังนี้
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560) เป็นการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้านของคณะท�ำงานวิทยากรกระบวนการ ระดับส�ำนัก/กอง และการก�ำหนด
เกณฑ์เพื่อคัดเลือกลุ่มน�ำ้ ที่ส�ำคัญๆ มาด�ำเนินการก่อน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564 รวม 4 ปี) เป้าหมายทั้ง 4 ภาค ไม่เกิน 40 ลุ่มน�้ำสาขา
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2565 - 2568 รวม 4 ปี) เป้าหมายทั้ง 4 ภาค ไม่เกิน 40 ลุ่มน�้ำสาขา ได้เป้าหมายสะสม 64 - 80 ลุ่มน�้ำสาขา
กล่าวโดยสรุปแล้วการเสริมอ�ำนาจให้ประชาชนได้ตัดสินใจอนาคตตนเอง (ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกรมชลประทาน) ตั้งแต่
เริม่ วางแผนพัฒนาลุม่ น�ำ้ จนถึงการมีสว่ นร่วมบริหารจัดการน�ำ 
้ จึงนับได้วา่ สามารถสร้างความตระหนักในความเป็นเจ้าของโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่รัฐสร้างไว้ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การดูแลบ�ำรุงรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนได้ ท�ำให้ภาคประชาชนเข้มแข็งพร้อมรองรับ
ยุทธศาสตร์รัฐบาลเรื่องประชารัฐ และการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ต่อไป

6. e – Payment การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22  ธันวาคม  2558 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการช�ำระเงิน
แบบอิเล็คทรอนิกส์แห่งชาติ (National e – Payment Master Plan) และเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
National e – Payment Master Plan ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธานเพื่อผลักดันการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดย National e – Payment
Master Plan จัดท�ำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการช�ำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e – Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งจะน�ำมาสู่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการช�ำระเงิน   Payment Infrastructure
Development) (2) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e – Tax System) (3) การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรวมทั้ง
บูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare) (4) การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Finncial Inclusion) (5) การส่งเสริม
e – Payment ในทุกภาคส่วน (Cashless Society) อันจะท�ำให้ธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ด�ำเนินไปได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นกลไกส�ำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทย และช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง
ทั้งนี้ National e – Payment Master Plan ประกอบด้วยแผนงานส�ำคัญ 5 โครงการ ได้แก่
1) โครงการระบบการช�ำระเงินแบบ Any ID (นานานาม) (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์”)
2) โครงการการขยายการใช้บัตร
3) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4) โครงการ e – Payment ภาครัฐ
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4.1) โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
4.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
5) โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดและปัญหาทางการทุจริตจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดและเช็ค ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบวงจร โดยกระทรวงการคลังได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การ
รับเงินและการน�ำเงินส่งคลังโดยใช้บริการผ่านระบบธนาคาร อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง (KTB Corporate Online) ส�ำหรับกลุ่มภาครัฐ
(GFMIS) ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน  2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การ
รับเงินและการน�ำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ซึ่งแยกเป็น

การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการ/บุคคลภายนอกด้วยวิธีการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร โดยก�ำหนดให้จ่าย
เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน และเงินยืมราชการตามสัญญายืมเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์รับเงิน
การจ่ายเงินของส่วนราชการให้บุคคลภายนอกกรณีขอถอนคืนเงินรายได้ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก�ำหนดให้การ
จ่ายเงินกรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ ส�ำหรับกรณีคณะรัฐมนตรีมมี ติให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการตามสัญญาซือ้ ทรัพย์สนิ
จ้างท�ำของ หรือเช่าทรัพย์สิน เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ถอนคืนรายได้แผ่นดินภายในปีงบประมาณที่ได้น�ำเงินส่งคลัง ให้โอนเงินที่ขอเบิกจากคลัง
ผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่สัญญา

การรับเงิน

การรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนที่จะ
ช�ำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์
และลดช่องทางการทุจริต

การน�ำเงินส่งคลัง

การน�ำเงินส่งคลังด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/ส�ำนักงานคลังจังหวัดผ่านระบบการโอนเงินของธนาคาร
โดยก�ำหนดให้ส่วนราชการด�ำเนินการน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน น�ำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง และน�ำเงิน
นอกงบประมาณฝากคลังแทนกันผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือส�ำนักงานคลัง
จังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงการคลังก�ำหนดให้ส่วนราชการที่ต้องด�ำเนินงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ต้องขอสมัครใช้บริการ GFMIS
Package ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน  2559
เรื่อง การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online) และต้องก�ำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate
Online ด้านการจ่ายเงิน (Bulk Payment) ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และการน�ำเงินส่งคลัง (GFMIS) โดยผู้ใช้งานในระบบ
(Company User) (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559  เรื่องการก�ำหนดตัวบุคคล
ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online) ประกอบด้วย
1. Company User Maker เป็นเจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยงานผู้เบิก ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. Company User Authorizer เป็นข้าราชการทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการ
หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสหรือเทียบเท่าขึ้นไป
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กรมชลประทานได้ด�ำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการรับช�ำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e – Payment Master Plan) โดยกองการเงินและบัญชีได้มีการด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก�ำหนดมีการจัดประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและการน�ำเงิน
ส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อให้มี
ความเข้าใจว่าเป็นการอ�ำนวยความสะดวกทัง้ ด้านการโอนเงินและรับโอนเงิน และได้รบั สิทธิประโยชน์จากการคิดค่าธรรมเนียมทีถ่ กู ลงอีกด้วย
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จัดสรรน้ำ�ให้
พื้นที่การเกษตร
นอกเขต
ชลประทาน

แก้ปัญหา
การขาดแคลนนํ้า
ในระดับท้องถิ่น
ขยายพื้นที่
เกษตร
ชลประทาน

ส่วนที่

6

ภาคผนวก
ข้อมูลด้านการชลประทานของประเทศไทย
ข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้บริหารกรมชลประทาน
คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือรายงานประจำ�ปีกรมชลประทาน ปี 2559

รายงานประจำ�ปี 2559 / กรมชลประทาน

ข้อมูลด้านการชลประทานของประเทศไทย
สภาพอุตุ - อุทกวิทยา

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ลมพายุจร สามารถจ�ำแนกฤดูกาลได้ 3 ฤดู โดยฤดู
ฝนเริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม และฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิ ปริมาณฝนเฉลี่ยผันแปรตามฤดูกาล และในแต่ละปีเนื่องจากอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมและลมพายุจร สภาพทาง
ด้านอุทกวิทยามีความผันแปรสูง จึงประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงนํ้าหลาก และปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งอยู่เสมอ
ลักษณะทางอุทกวิทยา แบ่งพื้นที่ลุ่มน�ำ้ ออกได้เป็น 25 ลุ่มน�ำ้ หลัก และ 254 ลุ่มน�้ำย่อย มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งประเทศปีละ 1,588
มิลลิเมตร มีปริมาณน�ำ้ ท่าเฉลีย่ รวมปีละประมาณ 205,437 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน�ำ้ ท่าข้างต้น คิดเป็นน�ำ้ ท่าเฉลีย่ ต่อจ�ำนวนประชากร
3,125 ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี (จ�ำนวนประชากร 65.73 ล้านคน ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559) เป็นน�้ำท่าในฤดูฝนจ�ำนวน 179,240
ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 87.25) และในฤดูแล้ง 26,197 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 12.75) ปัจจุบันมีแหล่งกักเก็บน�ำ้ ความจุที่ระดับ
กักเก็บรวม 75,154 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 36.58 ของปริมาณน�้ำท่าทั้งหมด โดยเป็นแหล่งกักเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่ (ความจุกักเก็บ
มากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร) ประมาณร้อยละ 94 ของความจุรวมทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 6 เป็นแหล่งกักเก็บน�ำ้ ขนาด
กลาง และมีปริมาณน�ำ้ ใช้การในอ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวม 22,875 ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
ทั้งนี้ เพื่อเหลือน�ำ้ ส่วนหนึ่งไว้ส�ำหรับการรักษาสภาพเขื่อน (Dead Storage)

การใช้ที่ดินภาคการเกษตร

จากข้อมูลการใช้ที่ดินของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ. 2556 สรุปได้ว่าเนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ เป็น
เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจ�ำนวน 149.24 ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 46.53 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจากพื้นที่การใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรนี้ สามารถจ�ำแนกออกเป็นนาข้าว 69.97 ล้านไร่ (ร้อยละ 46.88 ของพืน้ ทีท่ างการเกษตร) พืชไร่ 31.16 ล้านไร่ (ร้อย
ละ 20.88 ของพื้นที่ทางการเกษตร) สวนไม้ผลไม้ยืนต้น 34.92 ล้านไร่ (ร้อยละ 23.40 ของพื้นที่ทางการเกษตร) สวนผัก ไม้ดอก / ไม้ประดับ
1.4 ล้านไร่ (ร้อยละ 0.94 ของพื้นที่ทางการเกษตร) และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ 11.80 ล้านไร่ (ร้อยละ 7.90 ของพื้นที่ทางการ
เกษตร)

ความต้องการน�้ำ

ความต้องการใช้น�้ำรวมของทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ประมาณปีละ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการน�ำ้ เพื่อ
การเกษตร สูงถึง 113,960 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 75 ของความต้องการน�ำ้ ทั้งหมด ในจ�ำนวนนี้อยู่ในเขตที่มีแหล่งกักเก็บน�้ำและ
ระบบชลประทานอยู่แล้ว 65,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เหลืออีก 48,960 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการน�ำ้ เพื่อการเกษตรที่อยู่
นอกเขตชลประทานโดยอาศัยน�้ำฝนเป็นหลัก (คัดเฉพาะการปลูกฤดูฝนเท่านั้น) รองลงไปเป็นการใช้น�้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศประมาณ
27,090 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 18 ของความต้องการน�ำ้ ทัง้ หมด) เพือ่ การอุปโภคบริโภคและการท่องเทีย่ วประมาณ 6,490 ล้านลูกบาศก์
เมตร (ร้อยละ 4 ของความต้องการน�ำ้ ทั้งหมด) และการอุตสาหกรรมประมาณ 4,206 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 3 ของความต้องการน�้ำ
ทั้งหมด) (จากรายงานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ เดือนพฤษภาคม 2558)
นอกจากนี้ จากความต้องการใช้น�้ำรวมของทั้งประเทศที่มีประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้น สามารถแบ่งออกเป็นความ
ต้องการที่สามารถจัดการได้ทงั้ สิ้นประมาณ 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกิดจากปริมาณน�้ำที่สามารถเข้าถึงตามแหล่งน�้ำในรูปแบบต่างๆ
ได้ อาทิ แหล่งกักเก็บน�ำ้ อาคารพัฒนาแหล่งน�้ำ แหล่งน�ำ้ / ล�ำน�้ำธรรมชาติ และน�้ำบาดาล เป็นต้น ในขณะที่อีกกว่าประมาณ 49,610 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรนั้น เป็นความต้องการน�้ำที่ยังไม่สามารถจัดการได้ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดสรรน�้ำให้กับพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
และความต้องการน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคบางส่วน
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การพัฒนาชลประทาน

การพัฒนาการชลประทานในอดีตตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มงุ่ เน้นการกระจายนํา้ โดยการขุดคลองเชือ่ มโยงนํา้ ระหว่างแม่นาํ้ สายหลัก
ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศ ต่อมาในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 ได้มีการพัฒนาอาคารทดนํ้าตามแม่นํ้าสายหลักเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการผันนาํ้ เข้าสูร่ ะบบคลองในบริเวณทีร่ าบลุม่ ภาคเหนือตอนบนและภาคกลาง ท�ำให้การเกษตรชลประทานได้ขยายตัวขึน้ อย่างมาก
อย่างไรก็ตามการเกษตรชลประทานในยุคนั้นยังคงมีขีดจ�ำกัดเนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บนํ้าขนาดใหญ่ที่จะรองรับปริมาณนํ้า
หลากจากพืน้ ทีต่ อนบน ท�ำให้ยงั คงประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามฤดูกาล ภายหลังทีไ่ ด้มกี ารก่อสร้างแหล่งกักเก็บนาํ้ ขนาดใหญ่ ได้แก่
เขือ่ นภูมพิ ล เขือ่ นสิรกิ ติ ทิ์ ำ� ให้ปญ
ั หาอุทกภัยบรรเทาลงมาก โดยช่วยลดระดับนํา้ สูงสุดของแม่นาํ้ เจ้าพระยาทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ได้เฉลีย่ 1.44
เมตร และมีปริมาณนํา้ ส�ำรองในอ่างเก็บนํา้ ส�ำหรับจัดสรรเพือ่ การเกษตรในฤดูแล้ง ท�ำให้สามารถขยายพืน้ ทีเ่ กษตรชลประทานและการเพาะ
ปลูกในฤดูแล้งได้อย่างรวดเร็ว ในระยะต่อมาได้มีการกระจายการพัฒนาแหล่งนํ้าและการเกษตรชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางออก
ไปทั่วประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการด�ำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในระดับ
ท้องถิ่น โดยการก่อสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็กกระจายตามพื้นที่ชุมชนในชนบท
ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น 149.24 ล้านไร่ จากพื้นที่ทางการเกษตรเหล่านี้มี
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานในประเทศไทยทั้งสิ้น 60.29 ล้านไร่ และในปัจจุบันกรมชลประทานได้มีการพัฒนา
พื้นที่ชลประทานไปแล้วทั้งสิ้น 31.83 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52.79 ของพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ชลประทาน
จากโครงการชลประทานขนาดใหญ่จ�ำนวน 17.97 ล้านไร่ พื้นที่ชลประทานจากโครงการชลประทานขนาดกลาง (กรมชลประทานดูแล)
จ�ำนวน 6.69 ล้านไร่ และพื้นที่ชลประทานจากโครงการชลประทานขนาดเล็ก จ�ำนวน 7.18 ล้านไร่
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สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย
การใช้ที่ดินของประเทศ

จ�ำนวนพื้นที่ (ไร่)
320,696,888
149,236,233
60,294,241
31,837,533
17,966,566
6,689,155
7,181,812

1.1) พื้นที่ประเทศไทย 1/
1.2) พื้นที่ทางการเกษตร 1/
1.3) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน
1.4) พื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว
- โครงการชลประทานขนาดใหญ่
- โครงการชลประทานขนาดกลาง (กรมชลประทานดูแล)
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก
หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี พ.ศ. 2556 (5 มี.ค. 2558)

2. สรุปผลการด�ำเนินงานการพัฒนาแหล่งน�้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ล�ำดับที่
1
2
3

รายการ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่
โครงการชลประทานขนาดกลาง
รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่ชลประทาน
(ไร่)
125,800
125,800
174,557
300,357

พื้นที่รับประโยชน์
(ไร่)
230,972
230,972
35,989
262,961

3. สรุปผลการด�ำเนินงานการพัฒนาแหล่งน�้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ล�ำดับที่
1
2
3
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โครงการชลประทานขนาดใหญ่
โครงการชลประทานขนาดกลาง
รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก

พื้นที่ชลประทาน
(ไร่)
17,966,566
6,689,155
24,655,721
7,181,812
31,837,533

พื้นที่รับประโยชน์
(ไร่)
175,000
288,568
463,568
15,708,401
16,171,969
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ผู้บริหารกรมชลประทาน
สถานที่
กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กรมชลประทาน เลขที่ 200 ถนนติวานนท์
ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
ต�ำแหน่ง/ชื่อสกุล
อธิบดี
นายสัญชัย เกตุวรชัย
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
นายสมเกียรติ ประจ�ำวงษ์
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
นายณรงค์ ลีนานนท์
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงรักษา
นายทองเปลว กองจันทร์
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
นายโสภณ ธรรมรักษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)
นายพรชัย แสงอังศุมาลี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านส�ำรวจและหรือออกแบบ)
นายสาธิต มณีผาย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบ�ำรุงรักษา)
นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล

โทรศัพท์
0 2241 0020
0 2241 0029
0 2241 0740-9
0 2583 6050
0 2583 6060
0 2583 6069

โทรสาร
0 2243 0966

เว็บไซต์
www.rid.go.th
www.kromchol.com

0 2583 8348

โทรศัพท์
0 2241 0065
0 2241 0250
0 2243 6919

โทรสาร
0 2241 3026

e-mail
Sanchai_32@hotmail.com

0 2667 0960

0 2669 3086

0 2669 4247

0 2669 4258

0-2241-2057

0 2669 2445

0 2243 6965

0 2241 2419

sopontamraksa@hotmail.com

0 2669 3598

0 2669 3598

pornchai13@yahoo.co.th

0 2669 4264

0 2669 5052

Nalayer01@yahoo.com

0 2669 3595

0 2669 3595

Chathan32@gmail.com

0 2243 6918
Naronglee1234@gmail.com
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คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี กรมชลประทาน ปี 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

136

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อำ� นวยการส�ำนักบริหารจัดการน�ำ้ และอุทกวิทยา
ผู้อำ� นวยการกองการเงินและบัญชี
ผู้อำ� นวยการกองแผนงาน
ผู้อำ� นวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ� นวยการส�ำนักบริหารโครงการ
ผู้อำ� นวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้อำ� นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำ� นวยการส่วนพัฒนาระบบงานและอัตราก�ำลัง
ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ� นวยการส่วนติดตามและประเมินผล
ส�ำนักพัฒนาแหล่งน�้ำขนาดใหญ่
ผู้อำ� นวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
ผู้อำ� นวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
กองแผนงาน
ผู้อำ� นวยการส่วนติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน
ผู้อำ� นวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย
กองแผนงาน
นางสุภชา แก้วเกรียงไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
นางจิราพร บูรณัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
นางมณฑา ชาวโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
และเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

“กรมชลประทาน เป็นองค์กรน�ำด้านการพัฒนาแหล่งน�ำ้
และบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในล�ำดับ 1 ใน 10 ของโลก”

