สารบัญ

• พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
• สารจากอธิบดี
• ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของกรมชลประทาน
• แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564
• Strategies Plan of the Royal Irrigation Department B.E. 2017 – 2021
• โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทาน
• โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ผู้บริหารระดับสูง
• สถิติภาคบุคลากร
• งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน
• ผลการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งนำ�้ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ�
1. ตัวชี้วัดและผลการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2561
2. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่
3. แผนงานการจัดหาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนำ�้ อย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
			ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนำ�้
			ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมอำ�นาจประชาชนในระดับพื้นที่ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการน้ำ�ชลประทาน
			ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
• การดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• พระราชบัญญัติการอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
• ส่วนที่ 3 รายงานการเงินของกรมชลประทาน
• รายงานการเงิน
• ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
• สถิติภาคการเงิน
• ส่วนที่ 4 กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน
• รางวัลแห่งความสำ�เร็จของกรมชลประทาน
• กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ภารกิจด้านพัฒนาแหล่งนำ�้ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ�
• ภารกิจด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนำ�้ อย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
• ภารกิจด้านการป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�ำ้
• ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายและการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน�ำ้ ชลประทานในระดับพืน้ ที่
• ภารกิจด้านการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
• ส่วนที่ 5 ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคต
• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
• การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
• การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3
• การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
• การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
• ส่วนที่ 6 ภาคผนวก
• ข้อมูลด้านการชลประทานของประเทศไทย
• สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• ผู้บริหารกรมชลประทาน
• คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือรายงานประจำ�ปี กรมชลประทาน ปี 2561
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ปีพุทธศักราช 2561
“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจำ�เป็นต้องรู้ดีรู้ชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์
อย่างกระจ่างชัดด้วย งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะดำ�เนินไปอย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย
และสำ�เร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืน”
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2561

สารจากอธิบดี
มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579”

กรมชลประทาน มีบทบาทหน้าทีใ่ นการดำ�เนินการจัดให้ได้มาซึง่ น�ำ้ เพือ่ การเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ� ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคาร
ประกอบ การคมนาคมทางน้ำ�ที่อยู่ในเขตชลประทาน การจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีภารกิจสำ�คัญ
ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ� การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ การป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยอันเกิดจากน้ำ� เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน�ำ้ และการบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ ให้มงุ่ สูว่ สิ ยั ทัศน์ “องค์กรอัจฉริยะ ทีม่ งุ่ สร้างความมัน่ คงด้านน�ำ้
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
การดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2561 กรมชลประทานได้ขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ภายใต้กรอบแนวคิด RID No.1 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการนํา้ แบบบูรณาการการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนจัดหาแหล่งนํา้ ต้นทุนเพิม่ ประสิทธิภาพการกระจายนํา้ การระบายน�้ำ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำ�อัจฉริยะ (Smart Water Operation Center : SWOC) ในสำ�นักงานชลประทานที่ 1 – 17 เพื่อประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์นำ�้ ติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ� จัดสรรน้ำ� และเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยจากน้ำ� รวมถึงนำ�ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาเชื่อมโยงและจัดทำ�เป็นฐานข้อมูลกลาง สามารถนำ�มาติดตาม วิเคราะห์ และพยากรณ์สถานการณ์น้ำ�ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ� รวดเร็ว น่าเชื่อถือ
ทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในการบริหารจัดการน้ำ�สำ�หรับการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
และทำ�ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ กรมชลประทานให้ความสำ�คัญกับการ “เปิดระบบราชการ” ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนความร่วมมือในการ
บริหารราชการกับกรม โดยส่งผลให้ได้รับรางวัลจากสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 รางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม รางวัลดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลเปิดใจใกล้ชดิ ประชาชน (Open Governance) ด้านการมีสว่ นร่วมของ
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กรมชลประทาน 2) รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective
Change) จากโครงการอ่างเก็บน้ำ�ดอยงู อำ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย (การบริหารจัดการนำ�้ อย่างยั่งยืน) และรางวัลชมเชย 2 รางวัล
ได้แก่ รางวัลผู้นำ�หุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) จาก
1) นายวันชัย แดงสวัสดิ์ (การบริหารการใช้น้ำ�ชลประทานมหาสวัสดิ์
อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม) 2) กลุม่ บริหารการใช้น�ำ้ ชลประทาน
อ่างเก็บนำ�้ ห้วยสงสัย ตำ�บลเขากระปุก อำ�เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานประจำ�ปีกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2561 จะเป็นการรวบรวม
ผลการดำ�เนินงานในรอบปี เพือ่ สือ่ สารไปสูบ่ คุ ลากรของกรมชลประทาน
และผู้สนใจ ได้เข้าใจบทบาท ภารกิจ ผลงานที่ได้บันทึกเหตุการณ์
ประจำ�ปีและเป็นองค์ความรูท้ ท่ี กุ ฝ่ายจะได้ให้ขอ้ มูลป้อนกลับ เพือ่ นำ�มา
พัฒนากรมชลประทาน อันเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

(นายทองเปลว กองจันทร์)
อธิบดีกรมชลประทาน

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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ปรับปรุงกระบวนการ
จัดทำ�แผนงานและ
งบประมาณทั้งระบบ

เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำ�
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการนำ�้

เร่งรัดการดำ�เนินงาน
โครงการตามพระราชดำ�ริ
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ส่วนที่

ข้อมูลภาพรวมของกรมชลประทาน
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.  2560 - 2564
Strategies Plan of the Royal Irrigation Department
B.E. 2017 - 2021
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทาน
โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้บริหารระดับสูง
สถิติภาคบุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564
1. วิสัยทัศน์
“องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ (Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”

2. พันธกิจ

		
		
		
		

1.
2.
3.
4.

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

3. ประเด็นยุทธศาสตร์

		 1.
		 2.
		 3.
		4.
			
		 5.

การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ (Basin–based Approach)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น�้ำ
การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
การเสริมอ�ำนาจประชาชนในระดับพืน้ ที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหาร
จัดการน�้ำชลประทาน (Networking Collaboration Participation)
การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

4. ค่านิยมองค์กร
WATER for All
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W

Work Smart

เก่งงาน เก่งคิด

A

Accountability

รับผิดชอบงาน

T

Teamwork & Networking ร่วมมือร่วมประสาน

E

Expertise

เชี่ยวชาญงานที่ทำ�

R

Responsiveness

นำ�ประโยชน์สู่ประชาชน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

5. เป้าประสงค์

		ก. มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
			 SG1 มีแหล่งเก็บกักน�้ำและมีปริมาณน�้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
			 SG2 การบริหารจัดการน�้ำ โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน�้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน�้ำต้นทุนที่มี
				
ในแต่ละปี (อุปโภค - บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ)
			 SG5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง
			 SG7 ยกระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน และชุมชนในพืน้ ที่ ไปสูร่ ะดับการเสริมอ�ำนาจการบริหารจัดการการชลประทาน
			 SG10 เป็นองค์กรอัจฉริยะ
		 ข. มิติคุณภาพการให้บริการ
			 SG2 การบริหารจัดการน�้ำ โดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน�้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน�้ำต้นทุนที่มีใน
				
แต่ละปี
			 SG6 การคาดการณ์สถานการณ์น�้ำมีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกรมชลประทาน ที่ทันต่อเหตุการณ์
			 SG8 เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น�้ำ (เครือข่ายผู้ใช้น�้ำเกษตร อุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม อื่นๆ)
ค.
			
			
			

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
SG3 การปรับเปลี่ยนการใช้น�้ำภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
SG4 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน
SG9 ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นและจังหวัดในการพัฒนาโครงการ

ง.
			
			
			
			

มิติการพัฒนาองค์กร
OpO10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน
OpO11 กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการท�ำงานบนฐานดิจิทัล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
OpO12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง
OpO13 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

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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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
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W Work Smart

Work smart, think smart

A

Accountability
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Teamwork & Networking Work cooperatively

E

Expertise

Be professional at work

R

Responsiveness

Aim at public’s benefits
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Be accountable to duties

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

5. Goals

		A : Mission Effectiveness
			 SG1 Increase the amount of water reserved and irrigation area
			 SG2 Equitably allocate water to all sectors (consumption, agricultural, environment prevention and
				
industry sector) base on the amount of water reserve in each year
			 SG5 Reduce economic impact from water hazards
			 SG7 Improve the participation and empower the people and community in the area for water resource
				
management
			 SG10 Become an intelligence organization
		B : Services Quality
			 SG2 Equitably allocate water to all sectors (consumption, agricultural, environment prevention and
				
industry sector) base on the amount of water reserve in each year
			 SG6 Instantly forecast water movement and effectively communicate to all targets
			 SG8 Expand the network to all water usage groups (Agricultural, Consumption, Industrial, etc)
		C :
			
			
			

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

		D :
			
			
			
			

Organization Development
OpO10 Equip with appropriate informative database and knowledge to perform irrigation duty
OpO11 Effective working process on digital and IT base
OpO12 High performance human capital
OpO13 Insightful and practical irrigation related research and development

		Remark:
		 Strategic Level 		
							
		 Operation Level 		
							

SG		
K 		
OpO
OpK

=
=
=
=

Strategic Goals
Key Performance Indicators
Operational Objectives
Operational Key Performance Indicators

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
กรมชลประทาน

สำ�นักงานเลขานุการกรม

กองการเงินและบัญชี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

สำ�นักกฎหมายและที่ดิน

สำ�นักบริหารจัดการน้ำ�
และอุทกวิทยา

สำ�นักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�
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

10

ANNUAL REPORT 2018 Royal Irrigation Department

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองแผนงาน

กองพัฒนาแหล่งน้ำ�
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
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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โครงสร้างการบริหารงานของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำ�รุงรักษา)

รองอธิบดี
ฝ่ายบำ�รุงรักษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา

(ด้านสำ�รวจและหรือออกแบบ)

รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร

สำ�นักบริหารจัดการน้ำ�
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�นักบริหารทรัพยากร
บุคคล

สำ�นักงานชลประทานที่ 6

สำ�นักงานชลประทานที่ 15

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
(หน่วยงานภายใน)

สำ�นักงานชลประทานที่ 7

สำ�นักงานชลประทานที่ 16

สำ�นักงานชลประทานที่ 8
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สำ�นักงานชลประทานที่ 17
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สายการบริหารงาน
หมายเหตุ
* ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อกรมชลประทาน
** ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นตรงต่อสำ�นัก
( ) จำ�นวนตำ�แหน่ง

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

อธิบดีกรมชลประทาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา

(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองอธิบดี
ฝ่ายก่อสร้าง

(ด้านวางแผนและโครงการ)
กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำ�นักบริหารโครงการ

สำ�นักพัฒนา
แหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่

สำ�นักวิจัยและพัฒนา

กองพัฒนา
แหล่งนำ�้ ขนาดกลาง

สำ�นักสำ�รวจ
ด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา

สำ�นักงาน
จัดรูปที่ดินกลาง

สำ�นักออกแบบ
วิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
กองแผนงาน
สถาบันพัฒนา
การชลประทาน
สำ�นักวิจัยและพัฒนา
กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
(หน่วยงานภายใน)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (1) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) (4) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรนำ�้ และบำ�รุงรักษา) (6) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา (2) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งนำ�้ ขนาดกลาง) (1) *
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ด้านวางแผนและโครงการ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ด้านวางแผนและโครงการ) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งนำ�้ และการจัดการน้ำ�)
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�สำ�นักงานชลประทานที่ 1-17) (17) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (1) **

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งนำ�้ (1)**
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (13) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวัสดุวิศวกรรมชลประทาน) (1) **
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการนำ�้ ) (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) **

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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ผู้บริหารระดับสูง

1 นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

14

2 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา

3 นายประพิศ จันทร์มา
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง

4 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

5 นายมนัส กำ�เนิดมณี
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

6 นายชยันต์ เมืองสง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

7 นายพรชัย แสงอังศุมาลี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)

8 นายถิระศักดิ์ ทองศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำ�รวจและหรือออกแบบ)

9 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำ�รุงรักษา)

15

สถิติภาคบุคลากร
จำ�นวน (คน)

15,000

13,541
12,403
11,255

12,000

10,194

9,000
6,149
6,051
6,026 6,095

5,811

6,471 6,668 6,860

6,000
3,000
0

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ�

2558

2559

พนักงานราชการ

2560

2561

จำ�นวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

6,051 คน

26.19%

6,860 คน

29.69%

10,194 คน

44.12%
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ�

พนักงานราชการ

สัดส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

16

ANNUAL REPORT 2018 Royal Irrigation Department

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

จำ�นวน (คน)

12,000

10,558
9,692
8,780
7,955

10,000
8,000
6,000

4,352 4,241
4,349 4,356
2,711 2,239
2,983 2,475

4,000
1,743 1,810
1,677 1,793

2,000
0

ชาย

ข้าราชการ

หญิง

ชาย

2558

ลูกจ้างประจำ�

2559

5,013
4,897
4,787
4,273
1,684 1,847
1,538 1,771

หญิง

2560

ชาย

พนักงานราชการ

หญิง

2561

จำ�นวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� และพนักงานราชการ จำ�แนกตามเพศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

จำ�นวน (คน)

4,000

3,637 3,634 3,607 3,528

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

1,180
1,081 1,122

1,275 1,307 1,327 1,307

1,184

1,000
500
0

33
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

2558

2559

ปริญญาโท

2560

32

35

32

ปริญญาเอก

2561

จำ�นวนข้าราชการ จำ�แนกตามระดับการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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จำ�นวน (คน)

7,000

6,689
219

6,000

6,477

6,248

226

223

6,047
245

5,796
239

5,541
223

5,000
4,000
3,000

6,470

6,251

6,025

5,802

5,557

5,318

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2,000
1,000
0

กำ�ลังคนที่เหลืออยู่

ปีงบประมาณ

กำ�ลังคนที่จะเกษียณ

แนวโน้มจำ�นวนข้าราชการ กรณีที่ ไม่มีการบรรจุแต่งตั้งในระยะเวลา 5 ปี

จำ�นวน (คน)

12,000
10,000

11,195
965

10,273
1,044

9,195
1,010

8,000

8,113
938

897

6,000
4,000

7,134
6,142
802

10,194

9,229

8,185

7,175

6,237

5,340

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2,000
0

กำ�ลังคนที่เหลืออยู่

กำ�ลังคนที่จะเกษียณ

แนวโน้มจำ�นวนลูกจ้างประจำ� ในระยะเวลา 5 ปี
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ปีงบประมาณ

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

จำ�นวน (คน)

7,000
6,000

6,051

5,636

5,394

5,154

5,000
4,000

4,896

2,906

2,746

2,563

2,381

3,174

1,129

1,074

1,043

991

1,187

1,179

1,163

1,146

1,131

1,224

111
311

106
305

105
297

101
292

3,000
2,000
1,000
0

2562

2563

วิศวกรโยธา

2564

นายช่างโยธา

2565

วิศวกรชลประทาน

143
323
ปีงบประมาณ

2566

นายช่างชลประทาน

ข้าราชการสายงานอื่นๆ

แนวโน้มจำ�นวนข้าราชการ สายงานหลัก และสายงานอื่นๆ ในระยะเวลา 5 ปี

จำ�นวน (คน)

35,000

32,720
29,977

30,000

28,075

26,465

25,000

24,842

23,232

21,743

20,000

20,259

18,794

17,392

16,054

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

14,845

6,693

13,696

6,625

12,542

6,608

11,379

6,526

10,194

6,470

5,000
0

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

ข้าราชการ

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561 ปีงบประมาณ

ลูกจ้างประจำ�

กรอบอัตรากำ�ลังข้าราชการ และลูกจ้างประจำ� ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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หน่วย:บาท

20
งบบุคลากร งบดำ�เนินงาน
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ที่มา : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

				

111,700,800
-

-

470,700
-

-

990,384,100
-

1,255,078,300
6,202,480,500
256,622,200
265,297,600

115,640,000
300,000,000
19,600,000
30,720,000
299,575,000
3,332,166,600
687,016,200
555,124,000
11,611,235,500
6,699,160,900
1,375,052,100
147,000,000
410,620,000
32,000,000
19,600,000
73,549,000
2,854,253,500
8,969,862,700

71,800,300
539,827,400
10,740,280,900
13,963,356,400
309,362,200
256,540,000
1,528,203,200
405,329,600
733,616,800
494,637,300
656,424,400

หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 อยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

139,084,300 55,620,318,500

139,084,300
27,383,500

470,700

รวมทั้งสิ้น

- 35,039,220,300

470,700
-

-

งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่าย
งบลงทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน�้ำ
- 35,039,220,300
แผนงาน :บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน�้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
71,800,300
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยน�้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
539,827,400
โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
10,740,280,900
โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
13,963,356,400
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน�้ำน�้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดพะเยา
309,362,200
โครงการ : โครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
256,540,000
โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน�้ำในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
1,528,203,200
โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน�้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
405,329,600
โครงการ : โครงการเขื่อนทดน�้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
733,616,800
โครงการ : โครงการอ่างเก็บน�้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
494,637,300
โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดปราจีนบุรี
656,424,400
แผนงาน :บูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
โครงการ : โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย
115,640,000
โครงการ : โครงการขนาดใหญ่การบริหารจัดการน�้ำขนาดใหญ่
300,000,000
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้
19,600,000
โครงการ : โครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน�้ำมันในพื้นที่เกษตรภาคใต้
30,720,000
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน ข้าวอินทรีย์
299,575,000
โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
3,332,166,600
โครงการ : โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ
687,016,200
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
555,124,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำ อย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น�้ำ
6,598,400,000 1,316,168,400 3,557,112,100
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
6,598,400,000 100,760,900
โครงการ : โครงการส่งเสริมการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
- 1,347,668,600
โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
147,000,000
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์
410,620,000
โครงการ : โครงการด้านการบริหารจัดการน�้ำขนาดใหญ่
32,000,000
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว
19,600,000
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำภาคใต้ชายแดน
73,549,000
ผลผลิต : การจัดการน�้ำชลประทาน
- 1,215,407,500 1,526,674,500
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�้ำ
- 8,969,862,700
แผนงาน :บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
โครงการ : โครงบรรเทาอุทกภัยออ�ำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
1,255,078,300
โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้ำ
6,202,480,500
โครงการ : โครงการจัดการคุณภาพน�้ำ
256,622,200
โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
265,297,600
แผนงาน :บูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
โครงการ : โครงการบริหารจัดการน�้ำ
990,384,100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมอ�ำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงาน
บริหารจัดการน�้ำชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
รวมทั้งสิ้น
6,598,400,000 1,316,168,400 47,566,195,100

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน - แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ

จ�ำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ – แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)

60,000

55,619
47,174
46,709
43,055

47,566

50,000

39,045
38,450
34,854

40,000
30,000
20,000
6,722 6,598

10,000 6,537 6,547
0

1,381 1,316
1,498 1,390

งบบุคลากร

0.76 0.47
0.78 0.49

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

2558

2559

165

งบเงินอุดหนุน

2560

155

193

139

งบรายจ่ายอื่น

รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ

2561

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี จำ�แนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
0.00%
85.52%

16.13%

2.37%

20.88%

11.86%

0.001%
0.25%
งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน
งบงินอุดหนุน

0.00%

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
จำ�แนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

63.00%

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่มน้ำ�
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ�อย่างบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ำ�
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมอำ�นาจประชาชนในระดับพื้นที่ การสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการน้ำ�
ชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
จำ�แนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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มีแหล่งเก็บกักน้ำ�
และมีปริมาณน้ำ�ที่จัดการได้

ให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำ�
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทางการเกษตรในพื้นที่
ชลประทาน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2

ส่วนที่

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ของกรมชลประทาน
ผลการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ตามศักยภาพลักษณะลุ่มนำ�้
1. ตัวชี้วัดและผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2561
2. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่
3. แผนงานการจัดหาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ�อย่างบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ำ�
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมอำ�นาจประชาชนในระดับพื้นที่ การสร้างเครือข่าย 		
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการนำ�้
ชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

การดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติการอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต		
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

ผลการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
		รายละเอียดประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
		 หน่วยงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
องค์ประกอบ
การประเมิน

1. Function base
ประสิทธิภาพในการ
ดำ�เนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นฐาน

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

1. GDP ภาคการเกษตรขยายตัว
ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 3
2. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของ
เกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
(บาท/ครัวเรือน/ปี)
3. จำ�นวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ�
4.1 การบริหารจัดการนำ�้ ต้นทุน

เติบโตร้อยละ 3
จากปีก่อน
57,565 บาท

4.2 Cropping Intensity
4.3 ผลการดำ�เนินการตามแนวทาง
การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

380,674

274,824

1.28

0.90

130-135%
146.35%
1. ได้รับรองคุณภาพ
และมาตรฐานการ
ผลิตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ
แปลงสินค้าที่ตรวจ
รับรองได้
2. ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
3. ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

1. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
2. Agenda base
ประชาชน
ประสิทธิภาพในการ
ดำ�เนินงานตามหลัก
ร้อยละ 100
1.1 ร้อยละการดำ�เนินการตามแผนการ
ภารกิจยุทธศาสตร์หรือ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ภารกิจที่ได้รับ
ประชาชน
มอบหมายเป็นพิเศษ
ร้อยละ 100
1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำ�คัญที่
ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
2. ความสำ�เร็จของการจัดทำ�บัญชีสมดุล รายงานการจัดทำ�
Demand & Supply ของสินค้าเกษตร
บัญชีสมดุลฯ
ที่สำ�คัญ
73 จังหวัด
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ผลการ
ดำ�เนินงาน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ผลประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

องค์ประกอบ
การประเมิน

3. Area base
ประสิทธิภาพในการ
ดำ�เนินงานตามหลัก
ภารกิจ พื้นที่/ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด
4. Innovation base
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ
ระบบงาน
5. Potential base
ศักยภาพในการเป็น
ส่วนราชการที่มีความ
สำ�คัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนา

ประเด็นการประเมิน

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3

เป้าหมาย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

ผลประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

-

-

-

-

1. การพัฒนานวัตกรรม : การทบทวน
50 คะแนน
50 คะแนน
(สอบเทียบ) กราฟโค้งความจุด้วยระบบ
การสำ�รวจทำ�แผนที่ภูมิประเทศด้วย
เทคโนโลยีใหม่
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ร้อยละ 80
ร้อยละ
ปฏิบัติงาน
88.88
ผลการ
1. การจัดทำ�และดำ�เนินการตามแผนการ วัดผลการดำ�เนินงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการใช้จ่าย
ดำ�เนินงาน
(ตาม
ร้อยละ 85.04 เป้าหมาย)
งบประมาณ
6 เดือนหลัง
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ 87.07
1. กรณี มีสังเกต
2. การดำ�เนินการจัดทำ�แผนปฏิรูป
องค์การ
จากคณะกรรมการฯ
จัดส่งแผนฯ ฉบับ
สมบูรณ์ และแผน
ปฏิบัติการ (Action
Plan) ภายในวันที่
26 ต.ค. 61
2. กรณี ไม่มีสังเกต
จากคณะกรรมการฯ
จัดส่งแผนปฏิบตั กิ าร
(Action Plan)
ภายในวันที่
26 ต.ค.61

หมายเหตุ ผลประเมิน
หมายถึง ผ่านการประเมิน
		
หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน
สรุปผลประเมิน ระดับคุณภาพ
เป็นส่วนราชการที่มีผลการดำ�เนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
			
ที่ประเมิน
		 ระดับมาตรฐาน เป็ น ส่ ว นราชการที่ มี ผ ลการดำ � เนิ น งานอยู่ ใ นระดั บ สู ง กว่ า เป้ า หมายไม่ ค รบทุ ก
			
องค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมิน
			
ในระดับต่ำ�กว่าเป้าหมาย 				
		 ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการดำ�เนินงานอยู่ในระดับต่ำ�กว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใด
			
องค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตาม
			
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2561 ได้กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
		 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ�
		 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ�อย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
		 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ�
		 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมอำ�นาจประชาชนในระดับพืน้ ที่ การสร้างเครือข่าย และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหาร
							
งานจัดการน้ำ�ชลประทาน
		 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่มน้ำ�
1. ตัวชี้วัดและผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2561 ดังนี้
ตัวชี้วัด ชป.-01 จำ�นวนปริมาณความจุที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปีงบประมาณ

จำ�นวนปริมาณความจุ ณ
ต้นปีงบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

จำ�นวนปริมาณ
ความจุที่เพิ่มขึ้น
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

จำ�นวนปริมาณความจุ
ณ สิ้นปีงบประมาณ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

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
77,591.50
77,995.14

224.00
442.76
791.94
10.4
194.97
35.08
158.12
97.03
16.67
107.70
19.70
135.93
403.64
116.14

75,580.20
76,022.96
76,814.90
76,825.30
77,021.27
77,056.35
77,214.47
77,311.50
77,328.17
77,435.86
77,455.56
77,591.50
77,995.14
78,111.28

หมายเหตุ : 1. เฉพาะโครงการขนาดใหญ่รวมกับโครงการขนาดกลาง
2. ข้อมูลปรับตามข้อมูลสารสนเทศกรมชลประทาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

จำ�นวน (ล้านลูกบาศก์เมตร)

78,500

403.64

78,000
77,500
791.94

77,000
76,500
76,000

10.40

194.97

35.08

158.12

97.03

135.65

19.70

107.70

16.67

116.14

442.76
224.00

75,500
75,000
74,500

75,580.20
75,356.20

76,814.90
76,022.96

77,021.27
76,826.30

77,214.47
77,056.35

77,328.17
77,311.50

77,455.57
77,435.87

77,995.14
77,591.50

74,000
73,500

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

จำ�นวนปริมาณความจุ ณ ต้นปีงบประมาณ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

พ.ศ.

จำ�นวนปริมาณความจุที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ตัวชี้วัด ชป.-01 จำ�นวนปริมาณความจุที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

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
2560
2561

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
24,660,440
24,778,520

227,000
484,180
102,540
190,413
150,194
95,161
138,517
86,000
34,510
124,600
27,300
125,800
118,080
103,531

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
24,778,520
24,882,051

หมายเหตุ : 1. เฉพาะโครงการขนาดใหญ่รวมกับโครงการขนาดกลาง
					 2. ข้อมูลปรับตามข้อมูลสารสนเทศกรมชลประทาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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จำ�นวน (ไร่)

25,500,000

25,000,000
24,500,000
24,000,000
23,500,000

484,180

150,194 95,161

190,413

102,540

138,517 86,000

27,300

124,600

34,510

118,080

125,800

103,531

227,000

23,000,000
22,500,000

23,101,225
22,874,225

23,687,945
23,585,405

24,028,552
23,878,358

24,262,230
24,123,713

24,382,740
24,348,230

24,534,640
24,507,340

24,778,520
24,660,440

22,000,000
21,500,000

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

พื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

ตัวชี้วัด ชป.-02 จำ�นวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร่)

ตัวชี้วัด ชป.-02 จำ�นวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท
ปีงบประมาณ

พื้นที่ชลประทาน
ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่)

พื้นที่ชลประทาน
ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

พื้นที่ชลประทาน
ณ สิ้นปีงบประมาณ (ไร่)

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

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
30,730,642
30,925901

207,474
372,165
555,557
264,441
178,751
206,952
317,811
225,621
247,475
195,259
274,824

28,361,869
28,734,034
29,289,591
29,554,032
29,732,783
29,939,735
30,257,546
30,483,167
30,730,642
30,925,901
31,200,725

หมายเหตุ ข้อมูลปรับตามข้อมูลสารสนเทศกรมชลประทาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2561

พ.ศ.

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

จำ�นวน (ไร่)

31,500,000

274,824
300,357

31,000,000
317,811

30,500,000
30,000,000
555,557

29,500,000
29,000,000
28,500,000
28,000,000
27,500,000

264,441

178,751

195,259

225,621

206,952

372,165
207,474

28,154,395 28,361,869 28,734,034 28,289,591
29,289,591 28,554,032
29,554,032 28,732,783
29,732,783 28,939,735
29,939,735 30,257,546 30,483,167 30,730,642 30,925,901

27,000,000
26,500,000

2551

2552

2553

2554

2555

พื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่)

2556

2557

2558

2559

2560

2561

พ.ศ.

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

ตัวชี้วัด ชป.-02 จำ�นวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) รวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท

2. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำ�นวน 9 โครงการ ดังนี้
			
			
			
			
			
			
			
			
			

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�ตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการอ่างเก็บน้ำ�คลองหลวง จังหวัดชลบุรี
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการเขื่อนทดน้ำ�ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการอ่างเก็บน้ำ�มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยน้ำ�รีอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำ�เภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
โครงการอ่างเก็บน้ำ�น้ำ�ปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดพะเยา

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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2. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่

			
			2.1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
				
				 วัตถุประสงค์		
เพื่อแก้ไขการขาดแคลนนำ�้ ต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำ�
									
ทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภค – บริโภค ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารจัดการน้ำ�ใน
									
ลุ่มน้ำ�แม่แตง – แม่งัด – แม่กวง ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
				 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มปริมาณน้ำ�ต้นทุนเฉลี่ยปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการ
									
แม่กวงในฤดูแล้งจาก 17,060 ไร่ เป็น 76,129 ไร่
		 		
- เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
				 สถานที่ดำ�เนินการ
อำ�เภอแม่แตง อำ�เภอสันทราย และอำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
				 ระยะเวลาดำ�เนินการ
8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2564 )
				 มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 26 เมษายน 2554
				 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
15,000.000 ล้านบาท
				 งบประมาณตามแผนปี 2561 1,631.696 ล้านบาท
				 ผลการดำ�เนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 1,581.281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.91
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 25.68
สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานที่ทำ�

โครงการเพิ่มปริมาณนำ�้ ในอ่างเก็บน้ำ�
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
อุโมงค์ส่งนำ�้ ช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญา 1
อุโมงค์ส่งน้ำ�ช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญา 2
อุโมงค์ส่งน้ำ�ช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญา 1
อุโมงค์ส่งน้ำ�ช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญา 2
ค่าก่อสร้างอื่นๆ
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% ของ
โครงการ 0

% ผลการดำ�เนินงาน
10

20

100
16.76
13.50
20.51
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33.91
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25.68
15.33
63.81
25.58
7.60
16.05
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

			2.2 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�ตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
				
				 วัตถุประสงค์		
เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ โดยสามารถส่งนำ�้ ในฤดูฝน 73,980 ไร่และในฤดูแล้ง
									
57,819 ไร่ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
				 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 73,980 ไร่
				 สถานที่ดำ�เนินการ
ตำ�บลท่ากระดาน อำ�เภอคีรีรัฐนิคม อำ�เภอท่าฉาง อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
				 ระยะเวลาดำ�เนินการ
13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2564)
				 มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 7 เมษายน 2552
				 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
3,330.000 ล้านบาท
				 งบประมาณตามแผนปี 2561 433.865 ล้านบาท
				 ผลการดำ�เนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 374.933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.42
									
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 62.70
			

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานที่ทำ�

% ของ
โครงการ 0

100
โครงการพัฒนาลุ่มนำ�้ ตาปี – พุมดวง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
35.11
ระบบสูบนำ�้ และระบบส่งน้ำ� MC1
พร้อมอาคารประกอบ
คลองระบายนำ�้ และอาคารประกอบระยะที่ 1 18.02
2.61
คลองส่งน้ำ� MC1 พร้อมอาคารประกอบ
13.03
ระบบส่งน้ำ� MC2 และอาคารประกอบ
ค่าก่อสร้างอื่นๆ
0.76

% ผลการดำ�เนินงาน
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62.70
50.51
77.22
47.92
28.97

100.00

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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			 2.3 โครงการอ่างเก็บน้ำ�คลองหลวง จังหวัดชลบุรี
				
				 วัตถุประสงค์		
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ�ต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำ�
									
ด้านการอุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันและบรรเทา
									
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
				 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
จำ�นวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 98 ล้านลูกบาศก์เมตร
									
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 44,000 ไร่
				 สถานที่ดำ�เนินการ
อำ�เภอนาดี และอำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
				 ระยะเวลาดำ�เนินการ
10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2562)
				 มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 28 เมษายน 2552
				 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
9,341.365 ล้านบาท
				 งบประมาณตามแผนปี 2561 399.883 ล้านบาท
				 ผลการดำ�เนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 209.913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.49
									
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 89.34
				
		
สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานที่ทำ�

โครงการอ่างเก็บนำ�้ คลองหลวง
จังหวัดชลบุรี
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
คลองส่งนำ�้ และคลองระบายน้ำ�
พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา
คลองส่งนำ�้ และคลองระบายน้ำ�
พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
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48.16

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

			2.4 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดปราจีนบุรี
				 วัตถุประสงค์		
									
									
									
				 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
									
				 สถานที่ดำ�เนินการ
				 ระยะเวลาดำ�เนินการ
				 มติ ครม. เปิดโครงการ
				 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
				 งบประมาณตามแผนปี 2561
				 ผลการดำ�เนินงาน
									

เพือ่ พัฒนาแหล่งน�ำ้ ต้นทุนและเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน บรรเทาอุทกภัยในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปราจีนบุรี
และลุ่มน้ำ�สาขา ในเขตอำ�เภอนาดี อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อประโยชน์
ในการใช้เป็นแหล่งน้ำ�ด้านการอุปโภค - บริโภค การประปา รักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำ�เค็ม
และน้ำ�เน่าเสียในแม่น้ำ�ปราจีนบุรี และแม่น้ำ�บางปะกง
จำ�นวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 295 ล้านลูกบาศก์เมตร
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 113,300 ไร่
อำ�เภอนาดี และอำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2563)
วันที่ 27 ตุลาคม 2552
8,300.000 ล้านบาท
401.137 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 329.405 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.12
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 77.85

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานที่ท�ำ
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56.07
พร้อมส่วนประกอบอื่น
3.17
ระบบชลประทานฝั่งขวา
4.62
ระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาที่ 1
18.47
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ระบบระบายน้ำ� (อยู่ในแผนดำ�เนินการปี 62) 2.10 0.00
ค่าก่อสร้างอื่นๆ
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			 2.5 โครงการเขื่อนทดน้ำ�ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
		
				 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้การบริหารจัดการนำ้�ในลุ่มนำ้�น่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมพื้นที่
									
อำ�เภอเมือง อำ�เภอลับแล อำ�เภอตรอน อำ�เภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำ�เภอศรีสัชนาลัย
									
อำ�เภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และ อำ�เภอพรหมพิราม อำ�เภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
									
เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรน�ำ้ ฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทาน 304,000 ไร่ และส่งน�ำ้
									
สนับสนุนและปรับเปลี่ยนระบบส่งน�ำ้ จากเดิม โดยการสูบน�ำ้ ด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน�ำ้ ด้วย
									
แรงโน้มถ่วง 134,800 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน�ำ้ ริด จังหวัดอุตรดิตถ์ 42,600 ไร่
				 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
พัฒนาระบบชลประทาน 481,400 ไร่
			
- เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
				 สถานที่ดำ�เนินการ
ครอบคลุมพื้นที่อำ�เภอเมือง อำ�เภอลับแล อำ�เภอตรอน อำ�เภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
									
อำ�เภอศรีสัชนาลัย อำ�เภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำ�เภอพรหมพิราม อำ�เภอวัดโบสถ์
									
จังหวัดพิษณุโลก
				 ระยะเวลาดำ�เนินการ
14 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2566)
				 มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
				 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
10,500.000 ล้านบาท
				 งบประมาณตามแผนปี 2561 617.285 ล้านบาท
				 ผลการดำ�เนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 439.726 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.24
									
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 31.56
			

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานที่ทำ�

โครงการเขื่อนทดนำ�้ ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
เขื่อนทดน้ำ�และอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น
ระบบส่งนำ�้ สายใหญ่ฝั่งขวา
พร้อมอาคารประกอบส่วนที่ 1
ระบบส่งนำ�้ สายใหญ่ฝั่งซ้าย
พร้อมอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย)
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่)
ระบบส่งนำ�้ ของสถานีสูบน้ำ�ตำ�บลผาจุก
ระบบส่งน้ำ�ของสถานีสูบน้ำ�ตำ�บลงิ้วงาม
ค่าก่อสร้างอื่นๆ
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(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

			 2.6 โครงการอ่างเก็บน้ำ�มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
				 วัตถุประสงค์		
									
									
									
				 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
									
				 สถานที่ดำ�เนินการ
				 ระยะเวลาดำ�เนินการ
				 มติ ครม. เปิดโครงการ
				 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
				 งบประมาณตามแผนปี 2561
				 ผลการดำ�เนินงาน
									

เพื่อเป็นแหล่งนำ�้ สำ�หรับการเพาะปลูกและปศุสัตว์ในเขตอำ�เภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เป็น
แหล่งน�ำ้ เสริมสำ�หรับการเพาะปลูกในพืน้ ทีโ่ ครงการสูบน�ำ้ แก่งคอย - บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ในช่วงฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำ�สำ�หรับการอุปโภค - บริโภคของราษฎรในอำ�เภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
เพิ่มปริมาณเก็บกัก 61 ล้านลูกบาศก์เมตร
เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 25,500 ไร่
ตำ�บลคำ�พราน อำ�เภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561)
วันที่ 20 เมษายน 2554
3,745.000 ล้านบาท
5.432 ล้านบาท
เบิกจ่าย 1.131 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.82
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 92.30

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานที่ทำ�

โครงการอ่างเก็บนำ�้ มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
ระบบส่งนำ�้ ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ
ระบบส่งน้ำ�ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ
ค่าก่อสร้างอื่นๆ
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			 2.7 โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยน้ำ�รีอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดอุตรดิตถ์
				
				 วัตถุประสงค์		
เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนำ�้ เพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค ของราษฎรในพื้นที่
									
อพยพที่อพยพออกมาจากบริเวณพื้นที่น้ำ�ท่วมของอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนสิริกิติ์
				 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
เพิ่มปริมาณน้ำ�เก็บกัก 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร
									
เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 53,500 ไร่
						
- เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80
				 สถานที่ดำ�เนินการ
บ้านกิ่วเคียน ตำ�บลจริม อำ�เภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
				 ระยะเวลาดำ�เนินการ
11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2564)
				 มติ ครม. เปิดโครงการ
วันที่ 20 เมษายน 2554
				 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
4,800.000 ล้านบาท
				 งบประมาณตามแผนปี 2561 631.896 ล้านบาท
				 ผลการดำ�เนินงาน
ผลการเบิกจ่าย 515.252 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.54
									
ผลการดำ�เนินงาน ทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 34.09
			

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานที่ทำ�

โครงการอ่างเก็บนำ�้ ห้วยน้ำ�รี
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดอุตรดิตถ์
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ�
ระบบท่อส่งน้ำ�และอาคารประกอบ
สัญญาที่ 1
ระบบท่อส่งนำ�้ และอาคารประกอบ
สัญญาที่ 2
ระบบท่อส่งนำ�้ และอาคารประกอบ
สายบ้านสีเสียด – งุ้มงาม
ค่าก่อสร้างอื่นๆ
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

			 2.8 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำ�เภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
				 วัตถุประสงค์		
									
				 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
									
									
				 สถานที่ดำ�เนินการ
									
				 ระยะเวลาดำ�เนินการ
				 มติ ครม. เปิดโครงการ
				 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
				 งบประมาณตามแผนปี 2561
				 ผลการดำ�เนินงาน
									
			

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ�คลองระบายน้ำ� ร.1 จาก 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายได้เร็วขึ้น
มีคลองระบายน้ำ�ความยาว 20.937 กิโลเมตร ประตูระบายน้ำ�และสถานีสูบน้ำ� ช่วยระบายน้ำ�
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำ�เภอหาดใหญ่ สามารถช่วยลดพื้นที่น้ำ�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 28 เมษายน 2552
6,500.000 ล้านบาท
1,116.612 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 956.146 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.63
ผลการดำ�เนินงาน ทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 55.33

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานที่ท�ำ

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำ�เภอหาดใหญ่
(ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงคลองระบายนำ�้ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1
ปรับปรุงคลองระบายนำ�้ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2
ปรับปรุงคลองระบายนำ�้ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3
ปรับปรุงคลองระบายนำ�้ ร.1
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4
ค่าก่อสร้างอื่นๆ
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			2.9 โครงการอ่างเก็บน้ำ�น้ำ�ปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดพะเยา
				 วัตถุประสงค์		
									
									
									
									
									
				 เป้าหมาย - เชิงปริมาณ
									
				 สถานที่ดำ�เนินการ
				 ระยะเวลาดำ�เนินการ
				 มติ ครม. เปิดโครงการ
				 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
				 งบประมาณตามแผนปี 2561
				 ผลการดำ�เนินงาน
									

เพื่อส่งนำ�้ ให้กับพื้นที่ชลประทาน 28,000 ไร่ ฤดูแล้งสามารถส่งน้ำ�ผ่านลำ�น้ำ�ปี้ลงสู่แม่น้ำ�ยม
ให้กับโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาแม่ยม (ฝายแม่ยม) จังหวัดแพร่ 35,000 ไร่ เพื่อการ
เกษตร อุปโภค – บริโภค ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำ�บล คือ ตำ�บล
เชียงม่วน ตำ�บลบ้านมาง และตำ�บลสระ อำ�เภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา บรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ� เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำ�ท่วมด้านท้ายน้ำ�ในฤดูฝนบริเวณอำ�เภอเชียงม่วน จังหวัด
พะเยา ลุ่มน้ำ�ยมรวมถึงลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และผลิตกระแสไฟฟ้า
มีความจุที่ระดับน้ำ�เก็บกัก 90.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
ส่งน้ำ�เพื่อการชลประทานในเขตอำ�เภอเชียงม่วนในฤดูฝนได้ 28,000 ไร่
อำ�เภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
3,981.000 ล้านบาท
188.099 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 171.754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.31
ผลการดำ�เนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 22.44

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานที่ทำ�

โครงการอ่างเก็บน�ำ้ น�ำ้ ปี้
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดพะเยา
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น
ระบบส่งน้ำ�และอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น
ค่าก่อสร้างอื่นๆ
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3. แผนงานการจัดหาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ผลผลิตที่ 1)

			
			 เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน�้ำ ของประชาชน สำ�หรับใช้ท�ำ การเกษตรและอุปโภค - บริโภค ทำ�ให้เกษตรกรได้รบั น�้ำ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำ�และระบบส่งน้ำ�ขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท
ตลอดจนทำ�การศึกษา สำ�รวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน
			 ผลผลิตการจัดหาแหล่งนำ�้ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานมีงบประมาณตามแผน จำ�นวน 13,963.3564 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรม
ที่ดำ�เนินการ 2 กิจกรรม คือ การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และการจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำ�และระบบส่งน้ำ�
เพื่อชุมชน/ชนบท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 13,131.9043 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 10,519.7849 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.11
เป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ : จำ�นวนโครงการขนาดกลางที่ด�ำ เนินการ
โครงการ
แห่ง
เชิงปริมาณ : จำ�นวนแหล่งน้ำ�ชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น
ล้านลูกบาศก์เมตร
เชิงคุณภาพ : จำ�นวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น
ไร่
เชิงคุณภาพ : จำ�นวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำ�เนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ร้อยละ

2561
แผน

ผล

13
152
154.85
380,674
100
100

9
119
116.14
274,824
74.14
80.11

			เป้าหมายผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในปี 2561 สิ้นไตรมาสที่ 4 มีโครงการขนาดกลางที่ดำ�เนินการ
จำ�นวน 13 โครงการ และมีแหล่งน้ำ�ชุมชน/ชนบทที่ด�ำ เนินการ จำ�นวน 152 แห่ง
กิจกรรมหลักที่ดำ�เนินการประกอบด้วย
			1. งานสำ�รวจจัดทำ�รายงานความเหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนดำ�เนินโครงการ ซึง่ ส่วนใหญ่จะจัดสรรให้ลว่ งหน้าก่อน
				 ดำ�เนินการอย่างน้อย 1 ปี จำ�นวน 11 รายการ เป็นงานผูกพันใหม่ 7 รายการ ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน 4 รายการ
			 2. งานก่อสร้างโครงการขนาดกลาง จำ�นวน 13 รายการ ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน 9 รายการ อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ จำ�นวน 4
				 รายการ
			 3. งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก เป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดเล็กประเภทต่างๆ ใช้ระยะเวลาในการ
				 ก่อสร้าง 1 ปี ประกอบด้วย งานก่อสร้างแหล่งน้ำ�และระบบส่งน้ำ� จำ�นวน 64 แห่ง งานก่อสร้างแหล่งน้ำ�และระบบส่งน้ำ�ในพื้นที่
				 หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน จำ�นวน 23 แห่ง และงานสถานีสูบน้ำ�ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ� จำ�นวน 65 แห่ง รวมทั้งสิ้น
				 จำ�นวน 152 แห่ง ดำ�เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำ�นวน 119 แห่ง

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
1. การบริหารจัดการน้ำ�และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561

			 กรมชลประทาน ได้พิจารณาจากปริมาณน้ำ�ต้นทุนสามารถสนับสนุนน้ำ�ในการปลูกข้าวรอบ 2 ได้ จำ�นวน 11.65 ล้านไร่ แบ่งเป็น
ในเขตชลประทาน 8.31 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 3.34 ล้านไร่ สำ�หรับพืชไร่ พืชผัก 2.90 ล้านไร่ แบ่งเป็น ในเขตชลประทาน 0.70
ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.20 ล้านไร่ รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561 ทั้งประเทศ
หน่วย : ล้านไร่
เขตพื้นที่

ทั้งประเทศ
(77 จังหวัด)

ประเภทแหล่งน้ำ�

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
รวม

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561
ข้าวนาปรัง
พืชไร่ พืชผัก
รวม

8.35
3.34
11.69

0.70
2.20
2.90

9.05
5.54
14.59

2. การปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม

			 การปรับพื้นที่ในการปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/2561 เพื่อมุ่งเน้นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ให้มาเลี้ยงปศุสัตว์แทน วงเงิน 1,296 ล้านบาท ประกอบด้วย
3 โครงการ คือ
			 1. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าวในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่เหมาะสม เพือ่ ลดอุปทานข้าวเปลือก โดยการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน
นาข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ พื้นที่ที่ด�ำ เนินการคือ พื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ ระยะเวลาดำ�เนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 เป้าหมาย 100,000 ไร่ รับสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ถึงธันวาคม 2560 ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ พืชที่ปลูก เช่น ข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง กระถิน หญ้าแพงโกรา พืชตระกูลถั่วและพืชอื่นๆ ที่เป็น
อาหารสัตว์ได้ โดยปลูกเพื่อจำ�หน่ายร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือไว้เลี้ยงปศุสัตว์ของตนเอง โดยเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิต
พืชอาหารสัตว์ไร่ละ 6,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ปี ปีละ 2,000 บาท โดยจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้วงเงิน
งบประมาณทั้งหมด 222.1 ล้านบาท
			 2. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561 เพื่อลดรอบการทำ�นาในฤดูนาปรัง ให้มาปลูกพืชทางเลือกอื่น
ซึ่งสร้างรายได้ดีกว่าการทำ�นาปรัง พื้นที่ดำ�เนินการ 53 จังหวัด เป้าหมายพื้นที่ 400,000 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 80,000 ครัวเรือน
ระยะเวลาดำ�เนินการเดือนสิงหาคม 2560 – มิถุนายน 2561 มีระยะเวลาการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ตั้งแต่
1 พฤศจิกายน 2560 – 30 เมษายน 2561 โดยเกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ ตามความต้องการของเกษตรกร ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์ อ้อย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 120 วัน ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ในช่วงเวลา
ดังกล่าวห้ามไม่ให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังควบคู่ไปด้วย ยกเว้นพื้นที่รับน้ำ�ที่มีการประกาศให้ทำ�ข้าวนาปีเร็วขึ้น สามารถเลือกช่วงเวลา
ปลูกพืชหลากหลายได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกไร่ละ
2,000 บาท โดยจ่ายเงินผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้วงเงินงบประมาณทั้งหมด 864.53 ล้านบาท
			 3. โครงการปลูกพืชปุย๋ สดฤดูนาปรัง ปี 2561 เพือ่ ลดอุปทานข้าวเปลือก โดยปลูกพืชปุย๋ สดทดแทนในนาข้าว เพิม่ คุณภาพบำ�รุงดิน
พื้นที่ดำ�เนินการ 22 จังหวัดในลุ่มน้ำ�เจ้าพระยาและลุ่มน้ำ�แม่กลอง เป้าหมายพื้นที่ 200,000 ไร่ เวลาดำ�เนินการเดือนมิถุนายน 2560 มิถุนายน 2561 มีระยะเวลาปลูกและไถกลบพืชปุ๋ยสด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 - พฤษภาคม 2561 ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ โดย
กรมพัฒนาที่ดินจะจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สนับสนุนไร่ละ 5 กิโลกรัม โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าไถเตรียมดินไร่ละ 500 บาท ค่าไถกลบ
500 บาท รวม 1,000 บาท โดยจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้วงเงินงบประมาณทั้งหมด 229.9 ล้านบาท
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3. นโยบาย มาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561

			 กรมชลประทานได้ กำ � หนดนโยบายและมาตรการการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561 เพื่อสนับสนุนให้การเพาะปลูก
พืชฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปริมาณน�ำ้ ต้นทุน
ในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ� แนวโน้มการผลิตและการตลาด รวมทั้ง
นโยบายด้านการผลิตข้าวตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าว (นบข.) กำ�หนดไว้ ดังนี้

			นโยบาย
			1. ด้านการจัดสรรน้ำ� วางแผนการบริหารจัดการนำ�้ แบบ
ยั่งยืน โดยจัดสรรนำ�้ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ�ต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ�
เขื่อนแควน้อยบำ�รุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงฤดูแล้ง
เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำ�ทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง รวมทั้งมีนำ�้ สำ�รองไว้ส่วนหนึ่ง สำ�หรับการอุปโภค - บริโภค การรักษาระบบนิเวศ การอุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืชต้นฤดูฝน
ปีถัดไป แผนการจัดสรรนำ�้ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญ ดังนี้
		 		 1.1) เพื่อการอุปโภค - บริโภค และการประปา
				 1.2) เพื่อการรักษาระบบนิเวศทางน้ำ� เช่น การผลักดันน้ำ�เค็ม การขับไล่น้ำ�เสีย
				 1.3) เพื่อการเกษตรกรรม
				 1.4) เพื่อการอุตสาหกรรม
			2. ด้านการเกษตร
				 2.1) วางแผนการจัดสรรน้ำ�เพื่อการเพาะปลูกพืชให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ�ต้นทุนที่มีอยู่
				 2.2) วางแผนและส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561 ตามแผนที่กำ�หนดไว้ โดยพิจารณาด้านการตลาด
ประกอบด้วย
				 2.3) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าวและงดการเผาฟางข้าว เพื่อลดมลภาวะทางอากาศที่มีผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม
			
			มาตรการ
			1. ด้านการจัดสรรน้ำ�
				 1.1) เขตลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ปริมาณน้ำ�ในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำ�รุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อยู่ในเกณฑ์ปี
ปกติ วางแผนจัดสรรน้ำ�สอดคล้องกับปริมาณน้ำ�ต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำ�เป็นไปอย่างยั่งยืน มีปริมาณน้ำ�ต้นทุนสามารถ
สนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปีฤดูกาลผลิต ปี 2561 ได้้
				 1.2) ขตลุ่มน้ำ�แม่กลอง ปริมาณน้ำ�ในเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในเกณฑ์ปีปกติ วางแผน
จัดสรรน้ำ�สอดคล้องกับปริมาณน้ำ�ต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำ�เป็นไปอย่างยั่งยืน มีปริมาณน้ำ�ต้นทุนสามารถสนับสนุนการ
เพาะปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2561
				 1.3) เขตลุ่มน้ำ�อื่นๆ มีการวางแผนจัดสรรน้ำ�สอดคล้องกับปริมาณน้ำ�ต้นทุน ยกเว้นพื้นที่ที่ใช้น้ำ�จากเขื่อนลำ�ตะคอง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีปริมาณนำ�้ ต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย ไม่สามารถสนับสนุนน้ำ�เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560/2561 ได้
			2. ด้านการเกษตร
				 จากสถานการณ์ข้าวที่มีปัญหาการผลิตข้าวเกินปริมาณความต้องการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)
จึงกำ�หนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลัก “การตลาดนำ�การผลิต” เพื่อบริหารจัดการปริมาณผลผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด โดยต้องควบคุมปริมาณผลผลิตข้าวไม่ให้เกินความต้องการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการขับเคลือ่ นการดำ�เนินงาน
ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) จึงมีนโยบายจัดทำ�โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/2561 (ด้านการผลิต) เพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าว จำ�นวน 2 โครงการ ได้แก่
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				 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561
				 2) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลัง
นาปี 2560/2561 เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งเป็นการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตร 1 ใน 5 สินค้า
			3. ด้านการตลาด
				 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตพืชฤดูแล้งกับการตลาดทั้งในระดับท้องถิ่นและภายนอกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ระดับจังหวัด จัดหาช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตพืชฤดูแล้งของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การ
สนับสนุนข้อมูลเพื่อดำ�เนินการให้เหมาะสมต่อไป

4. การจัดสรรน้ำ�และการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2560/2561

			

เขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี ในช่วงฤดูแล้ง

เกษตรกรปลูกมะลิซึ่งเป็นพืชทนแล้งลงในนาข้าว

			 ปริมาตรน้ำ�ใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่อื่นๆ จากทั้งประเทศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 มีจำ�นวนรวมกันทั้งสิ้น 42,313 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็น
			 ปริมาตรน้ำ�ใช้การได้ อ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ 36,115 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ปริมาตรน้ำ�ใช้การได้ อ่างเก็บน้ำ�ขนาดกลาง 4,243 ล้านลูกบาศก์เมตร
			 ปริมาตรน้ำ�ใช้การได้ โครงการขนาดใหญ่อื่นๆ 1,955 ล้านลูกบาศก์เมตร
			แผนการจัดสรรน้ำ�ทัง้ หมด 25,067 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็น เพือ่ การเกษตร 15,952 ล้านลูกบาศก์เมตร เพือ่ การอุปโภค - บริโภค
2,167 ล้านลูกบาศก์เมตร เพือ่ การรักษาระบบนิเวศและอืน่ ๆ 6,948 ล้านลูกบาศก์เมตร สำ�รองไว้ส�ำ หรับต้นฤดูฝน 16,797 ล้านลูกบาศก์เมตร
		
			 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานปี 2560/2561 ทั้งประเทศ จำ�นวน 13.74 ล้านไร่ แยกเป็น ข้าวนาปรัง 8.35 ล้านไร่
พืชไร่ - พืชผัก 0.70 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 4.69 ล้านไร่ (อ้อย 1.11 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 2.60 ล้านไร่ บ่อปลา - บ่อกุ้ง 0.73 ล้านไร่ และ
อื่นๆ 0.25 ล้านไร่)

5. การจัดสรรน้ำ�และเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานปี 2561

			5.1		 หลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำ�เพื่อกิจกรรมต่างๆ
					 การบริหารจัดการน้ำ�มีการวางแผนการใช้น้ำ�แบบยั่งยืน โดยจัดสรรน้ำ�ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ�ต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ� เพื่อ
สนับสนุนการใช้น้ำ�ทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยอาศัยน้ำ�ฝนเป็นหลัก และสนับสนุนน้ำ�ชลประทานเสริมในช่วงต้น
ฤดูฝน และ/หรือช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งมีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการจัดสรรน้ำ�ดังนี้
					 1) เพื่อการอุปโภค - บริโภคและการประปา
					 2) เพื่อการรักษาระบบนิเวศ เช่น การผลักดันน้ำ�เค็ม การผลักดันน้ำ�เสีย เป็นต้น
					 3) เพื่อการเกษตรกรรม
					 4) เพื่อการอุตสาหกรรม
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

					 อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ� (ฤดูฝน) ปี 2561 เนื่องจากในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะเกิดอุทกภัยขึ้น
บ่อยครั้ง กรมชลประทานจึงได้กำ�หนดแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ� (ฤดูฝน) ปี 2561 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบตั งิ านและประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการอ่างเก็บน�ำ้ การแจ้งข้อมูลสถานการณ์น�ำ้ และการให้ความช่วยเหลือ
พร้อมทั้งประสานสำ�นักฝนหลวงและการบินเกษตรจัดทำ�แผนการเพิ่มปริมาณน้ำ�ต้นทุนอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่
			
			5.2 แผนการจัดสรรน้ำ�และเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน
					 การส่งน้ำ�จะเป็นในลักษณะการส่งน้ำ�ชลประทานเพิ่มเติมให้กับพื้นที่เพาะปลูก ในเขตชลประทานที่มีปริมาณน้ำ�ฝนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้น้ำ�ของพืชในช่วงต้นฤดูฝน และ/หรือช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งเป็นไปตามสภาวะปกติของการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขต
ชลประทาน โดยมีพื้นที่เป้าหมายการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2561 รวมทั้งประเทศประมาณ 20.733 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี 16.004
ล้านไร่ พืชไร่ 0.270 ล้านไร่ พืชผัก 0.195 ล้านไร่ อ้อย 1.164 ล้านไร่ ไม้ผล 1.098 ล้านไร่ ไม้ยืนต้น 0.891 ล้านไร่ บ่อปลา 0.422 ล้านไร่
บ่อกุ้ง 0.273 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 0.416 ล้านไร่ รวมความต้องการใช้นำ�้ ภาคการเกษตร 20,974 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีความ
ต้องการใช้นำ�้ นอกภาคเกษตรอีก 8,539 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย การอุปโภค - บริโภค 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตร อุตสาหกรรม 363
ล้านลูกบาศก์เมตร รักษาระบบนิเวศ 4,255 ล้านลูกบาศก์เมตร และอื่นๆ 1,721 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมแผนการใช้นำ�้ ในช่วงฤดูฝนทั้งสิ้น
29,512 ล้านลูกบาศก์เมตร สำ�หรับสภาพน้ำ�ในลุ่มน้ำ�ต่างๆ มีดังนี้ คือ
					ลุ่มนำ�้ ปิงตอนบน และลุ่มน้ำ�สาละวิน
					 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่างเก็บน้ำ�แม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ำ�แม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ รวมกัน
ประมาณ 188 ล้านลูกบาศก์เมตร สำ�หรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำ�ปิงตอนบนมีพื้นที่รวมกันประมาณ 0.502
ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี ประมาณ 0.350 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 25,192 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.122 ล้านไร่
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 5,086 ไร่ และอื่นๆ ประมาณ 107 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น้ำ�เพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น้ำ�ต่างๆ
เป็นปริมาณน้ำ�ประมาณ 463 ล้านลูกบาศก์เมตร
					
					ลุ่มนำ�้ วัง ลุ่มน้ำ�กก ลุ่มน้ำ�ยม และลุ่มน้ำ�น่าน
					 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่างเก็บน้ำ�กิ่วลม และอ่างเก็บน้ำ�กิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้รวมกันประมาณ 146
ล้านลูกบาศก์เมตร สำ�หรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำ�วังมีพื้นที่รวมกันประมาณ 1.645 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 1.510 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 23,422 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 59,330 ไร่ บ่อปลา - บ่อกุ้งและอื่นๆ
ประมาณ 52,755 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น�ำ้ เพือ่ การเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น�ำ้ ต่างๆ เป็นปริมาณน�ำ้ ประมาณ 2,492 ล้านลูกบาศก์เมตร
					ลุ่มนำ�้ เจ้าพระยา
					 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่างเก็บน้ำ�ภูมิพล และอ่างเก็บน้ำ�สิริกิติ์ มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้รวมกันประมาณ 6,538 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บนำ�้ ป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 293 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�แควน้อยบำ�รุงแดน มีปริมาณน้ำ�
ใช้การได้ประมาณ 293 ล้านลูกบาศก์เมตร
		 สำ�หรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทานพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ เจ้าพระยา ตัง้ แต่ทา้ ยอ่างเก็บน�ำ้ ภูมพิ ลและอ่างเก็บน�ำ้ สิรกิ ติ ์ิ ประมาณ
8.763 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปี ประมาณ 7.66 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก ประมาณ 0.063 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.415 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยนื ต้น
ประมาณ 0.310 ล้านไร่ บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 0.263 ล้านไร่ และอื่นๆ ประมาณ 0.048 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น้ำ�เพื่อการ
เพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น้ำ�ต่างๆ เป็นปริมาณน้ำ�ประมาณ 10,876 ล้านลูกบาศก์เมตร
					ลุ่มนำ�้ แม่กลอง
					 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่างเก็บน้ำ�ศรีนครินทร์ และอ่างเก็บน้ำ�วชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้รวมกันประมาณ
6,009 ล้านลูกบาศก์เมตร สำ�หรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน้ำ�แม่กลองมีพื้นที่รวมกันประมาณ 2.243 ล้านไร่
ประกอบด้วย ข้าวนาปี ประมาณ 0.88 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 0.205 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.612 ล้านไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น
ประมาณ 0.245 ล้านไร่ บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 0.201 ล้านไร่ และอื่นๆ ประมาณ 0.103 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้น้ำ�เพื่อการ
เพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น้ำ�ต่างๆ เป็นปริมาณน้ำ�ประมาณ 4,861.66 ล้านลูกบาศก์เมตร
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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					ลุ่มนำ�้ ชี
					 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่างเก็บน้ำ�จุฬาภรณ์ มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�ลำ�ปาว
มีปริมาณนำ�้ ใช้การได้ประมาณ 810 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�อุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 432 ล้านลูกบาศก์เมตร
					 สำ�หรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน้ำ�ชีมีพื้นที่ รวมกันประมาณ 1.198 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 1.153 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 1,915 ไร่ อ้อย ประมาณ 24,330 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 2,586 ไร่ และ
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 14,437 ไร่ และอื่นๆ ประมาณ 1,099 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น้ำ�เพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น้ำ�ต่างๆ
เป็นปริมาณนำ�้ ประมาณ 2,117 ล้านลูกบาศก์เมตร
					ลุ่มนำ�้ มูล
					 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่างเก็บน้ำ�ลำ�ตะคอง มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�
ลำ�พระเพลิง มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 99 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�มูลบนและอ่างเก็บน้ำ�ลำ�แชะ มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้รวมกัน
ประมาณ 177 ล้านลูกบาศก์เมตร
					 สำ�หรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน้ำ�มูลมีพื้นที่รวมกัน ประมาณ 1.628 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 1.573 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 31,429 ไร่ อ้อย ประมาณ 11,203 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 7,835 ไร่ และ
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 3,114 ไร่ และอื่นๆ ประมาณ 969 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น้ำ�เพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น้ำ�ต่างๆ
เป็นปริมาณน้ำ�ประมาณ 1,299 ล้านลูกบาศก์เมตร
					ลุ่มนำ�้ โขง
					 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่างเก็บน้ำ�ห้วยหลวง
มีปริมาณนำ�้ ใช้การได้ประมาณ 53 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�
นำ�้ อูน มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 238 ล้านลูกบาศก์เมตร
				 สำ�หรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน
พื้นที่ลุ่มนำ�้ โขงมีพื้นที่ รวมกันประมาณ 0.632 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.605 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 798 ไร่
อ้อย ประมาณ 1,863 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 13,522 ไร่
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 8,840 ไร่ และอื่นๆ ประมาณ 1,313 ไร่
โดยมีความต้องการใช้นำ้�เพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น้ำ�
ต่างๆ เป็นปริมาณนำ�้ ประมาณ 460 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนน้ำ�อูน จังหวัดสกลนคร ในช่วงฤดูฝน

					 ลุ่มน้ำ�ในภาคตะวันออก
					 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่างเก็บน้ำ�ขุนด่านปราการชล มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�
คลองสียัด มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 135 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�บางพระ มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 59 ล้านลูกบาศก์เมตร
อ่างเก็บนำ�้ หนองปลาไหล มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 132 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�ประแสร์ มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 190
ล้านลูกบาศก์เมตร
					สำ�หรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พืน้ ทีล่ มุ่ น้ำ�ตะวันออกมีพน้ื ทีร่ วมกันประมาณ 1.388 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.870 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 41,948 ไร่ อ้อย ประมาณ 4,420 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.315 ล้านไร่
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 0.156 ล้านไร่ และอื่นๆ ประมาณ 849 ไร่ โดยมีความต้องการใชนำ�้ เพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น้ำ�ต่างๆ
เป็นปริมาณนำ�้ ประมาณ 2,074 ล้านลูกบาศก์เมตร
					ลุ่มนำ�้ ในภาคใต้
					 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่างเก็บน้ำ�แก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 231 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�
ปราณบุรี มีปริมาณนำ�้ ใช้การได้ประมาณ 220 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�บางลางมีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 998 ล้านลูกบาศก์เมตร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

					 สำ�หรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน้ำ�ภาคใต้มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2.277 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 1.004 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 52,240 ไร่ อ้อย ประมาณ 13,927 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.91 ล้านไร่
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 35,930 ไร่ และอื่นๆ ประมาณ 0.260 ล้านไร่ โดยมีความต้องการใช้นำ�้ เพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น้ำ�
ต่างๆ เป็นปริมาณนำ�้ ประมาณ 4,387 ล้านลูกบาศก์เมตร
					ลุ่มนำ�้ อื่นๆ
					 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่างเก็บน้ำ�กระเสียว มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ประมาณ 178 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำ�ทับเสลา
มีปริมาณนำ�้ ใช้การได้ประมาณ 72 ล้านลูกบาศก์เมตร
					 สำ�หรับเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน้ำ�ภาคใต้มีพื้นที่รวมกันประมาณ 0.527 ล้านไร่ ประกอบด้วย
ข้าวนาปี ประมาณ 0.470 ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ประมาณ 19,646 ไร่ อ้อย ประมาณ 34,990 ไร่ ไม้ผล - ไม้ยืนต้น ประมาณ 1,969 ไร่
บ่อปลา - บ่อกุ้ง ประมาณ 274 ไร่ และอื่นๆ ประมาณ 50 ไร่ โดยมีความต้องการใช้น้ำ�เพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมการใช้น้ำ�ต่างๆ
เป็นปริมาณน้ำ�ประมาณ 482 ล้านลูกบาศก์เมตร
			5.3		 การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2561
					5.3.1		พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน
								1) ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ปริมาณนำ�้ ต้นทุนในเขื่อนหลัก 4 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย
บำ�รุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีปริมาณน้ำ�ใช้การได้ 7,124 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ
									 1.1) ตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป)
											 พืน้ ทีล่ มุ่ ต�ำ่ ทุง่ บางระกำ� พืน้ ที่ 0.382 ล้านไร่ เริม่ ส่งน�ำ้ เพือ่ การเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2561
											 พื้นที่ดอน 1.857 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้ำ�ฝนเป็นหลัก
และเสริมด้วยนำ�้ ท่าและน้ำ�ชลประทาน
									 1.2) ตอนล่างของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา)
											 พื้นที่ลุ่มต่ำ� พื้นที่ 1.150 ล้านไร่ เริ่มส่งน้ำ�เพื่อการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561
											 พื้นที่ดอน 4.270 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้ำ�ฝนเป็นหลัก
และเสริมด้วยนำ�้ ท่าและน้ำ�ชลประทาน
						 		2) ลุ่มน้ำ�แม่กลอง ปริมาณน้ำ�ต้นทุนในเขื่อนหลัก 2 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ
คาดการณ์ว่า ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จะมีปริมาณนำ�้ ใช้การได้ 5,660 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ
									 พื้นที่ลุ่มต่ำ� มีพื้นที่ประมาณ 0.080 ล้านไร่ แนะนำ�ให้เกษตรกรทำ�การเพาะปลูก เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ
เข้าสู่ฤดูฝน ใน 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี
									 พื้นที่ดอน ประมาณ 0.80 ล้านไร่ ปกติฤดูเพาะปลูกเริ่มเดือนกรกฎาคม คาดว่าปริมาณน้ำ�มีเพียงพอ แนะนำ�
ให้เพาะปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
								3) ในพื้นที่โครงการชลประทานอื่นๆ การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ดำ�เนินการตามมติคณะกรรมการจัดการชลประทาน
(JMC) ของแต่ละพื้นที่ แยกเป็น
									 3.1) ภาคเหนือ แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 1.67 ล้านไร่ ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำ�พูน ลำ�ปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุทัยธานี ได้ตั้งแต่กลางเดือน
กรกฎาคม
									 3.2) ภาคกลาง แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 0.44 ล้านไร่ ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย
สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน
									 3.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 3.33 ล้านไร่ ใน 20 จังหวัด แยกเป็น
											 3.3.1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 1.60 ล้านไร่
ใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวลำ�ภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และ
ชัยภูมิ ได้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2561
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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											 3.3.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน ประมาณ 1.73 ล้านไร่
ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำ�นาจเจริญ และอุบลราชธานี
ได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2561
									 3.4) ภาคตะวันออก แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 1.310 ล้านไร่ ใน 8 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2561
									 3.5) ภาคใต้ พื้นที่รวม 0.699 ล้านไร่ แยกเป็น
											 3.5.1) ภาคใต้ฝง่ั ตะวันตก แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน ประมาณ 0.029 ล้านไร่ ใน 5 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2561
											 3.5.2) ภาคใต้ฝง่ั ตะวันออก แนะนำ�ให้เพาะปลูกในเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน ประมาณ 0.67 ล้านไร่ ใน 6 จังหวัด
ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561
				
					5.3.2		พื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน
								แนะนำ�ให้เกษตรกรทำ�การเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติ เมื่อเข้าช่วงฤดูฝนตกชุก ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
ฤดูฝนจะแตกต่างจากภาคอื่น แนะนำ�ให้เกษตรกรทำ�การเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติ ประมาณเดือนตุลาคม 2561
			5.4 การเตรียมการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดการขาดแคลนน้ำ�

ติดตั้งเครื่องสูบนำ�้ เคลื่อนที่ ในช่วงฝนทิ้งช่วง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขบวนรถบรรทุกนำ�้ กรมชลประทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

			
					 เครือ่ งสูบน�ำ้ เคลือ่ นที่ กรมชลประทานได้จดั เตรียมเครือ่ งสูบน�ำ้ เคลือ่ นทีก่ ระจายอยูต่ ามสำ�นักงานชลประทานและโครงการ
ชลประทานทั่วประเทศ พร้อมใช้งานประมาณ 1,554 เครื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อพื้นที่การเกษตรขาดแคลนน้ำ�หรือฝนทิ้งช่วง โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการใช้เครื่องสูบนำ�้ เคลื่อนที่ ปี พ.ศ. 2544
					 รถยนต์บรรทุกน�ำ้ กรมชลประทานมีรถยนต์บรรทุกน�ำ้ ทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ านกระจายอยูใ่ นทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศประมาณ 232 คัน
แบ่งเป็น ภาคเหนือ 44 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 86 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 59 คัน และภาคใต้ 43 คัน
					 ปัจจุบันมีการวางแผนเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ� จำ�นวน 902 เครื่อง และรถขุด จำ�นวน 47 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2561 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
			5.5		 มาตรการบริหารจัดการน้ำ�ในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2561
					 กรมชลประทานพิจารณาดำ�เนินการในการบริหารจัดการน้ำ�ในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
					 1) จัดสรรน้ำ�เพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี
					 2) การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำ�ฝนเป็นหลักใช้น้ำ�ชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น
					 3) บริหารจัดการน้ำ�ท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทาน
					 4) ควบคุมการระบายน้ำ�จากอ่างเก็บน้ำ�ตามความจำ�เป็น เพื่อเก็บกักน้ำ�สำ�รองไว้ใช้ในกรณีที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ำ�
1. การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองเพชรบุรี ปี 2561

			1.1		 ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ำ�เพชรบุรี
					 ลุม่ น�ำ้ เพชรบุรี มีพน้ื ทีล่ มุ่ น�ำ้ รวมทัง้ สิน้ 6,260.17 ตารางกิโลเมตร โดยมีแม่น�ำ้ เพชรบุรเี ป็นแม่น�ำ้ สายหลัก มีตน้ กำ�เนิดทีเ่ ทือกเขา
ตะนาวศรีทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ำ� ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนม่า พื้นที่จะค่อยๆ ลาดเทลงมาทางทิศตะวันออก
และมีเทือกเขาเป็นแนวเขาเตี้ยๆ ที่ทำ�ให้เกิดที่ราบระหว่างภูเขา ทางด้านตะวันตกของลุ่มน�ำ้ จะเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นต้นกำ�เนิดของแม่น�ำ้
สาขาสายสำ�คัญของลุ่มน้ำ�เพชรบุรี ถัดเข้ามาทางตอนกลางของลุ่มน้ำ�จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ� ซึ่งแมน้ำ�เพชรบุรีจะไหล
ผ่านอ่างเก็บน�ำ้ ของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชร ส่วนพื้นที่ตอนล่างทางด้านตะวันออกของลุ่มน�ำ้ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล
มีล�ำ น�ำ้ สายสั้นๆ กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งลำ�น�ำ้ ส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น�ำ้ เพชรบุรีและออกทะเล สำ�หรับลุ่มน�ำ้ เพชรบุรีบริเวณเหนือเขื่อนเพชร
มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4,050.90 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจาน อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยผาก และอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยแม่ประจันต์
			
			1.2 สาเหตุของการเกิดอุทกภัยและการเตรียมการเพื่อการบริหารจัดการน้ำ�ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�เพชรบุรี
					สาเหตุของการเกิดอุทกภัย
					 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้รับอิทธิพลจาก
พายุ “เซิญติญ” (SON-TINH) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วง
วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2561 ทำ�ให้มีปริมาณน้ำ�ไหลลงอ่างเก็บน้ำ�
แก่งกระจานสูงสุด 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำ�
เพิ่มขึ้นจนเกินเกณฑ์เก็บกักนำ�้ สูงสุด (Upper Rule Curve, URC)
และวันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 มีปริมาณน้ำ�ไหลลง
อ่างเก็บนำ�้ อย่างต่อเนื่องในปริมาณมาก ระดับน้ำ�เริ่มล้นทางระบาย
น้ำ�ล้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
					 ช่วงวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ได้รับอิทธิพล
พายุ “เซิญติญ” (SON-TINH)
จากพายุ “เบบินคา” (BEBINCA) มีปริมาณน�ำ้ ไหลลงอ่างเก็บน�ำ้ จำ�นวน
96 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีระดับนำ�้ สูงสุดที่ไหลผ่านทางระบายน้ำ�ล้น (Spillway) 1.44 เมตร ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ปริมาณน้ำ�สูงสุด
ระบายผ่านท้ายเขื่อนแก่งกระจาน 320 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
					การเตรียมการเพื่อการบริหารจัดการนำ�้ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�เพชรบุรี
					 เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เขือ่ นแก่งกระจาน มีปริมาณน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ 296 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของ
ความจุอา่ งเก็บน�ำ้ มีการระบายน�ำ้ ออกจากอ่างเก็บน�ำ้ เฉลีย่ วันละ 1 - 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพือ่ การเกษตรและอุปโภค - บริโภค ณ เวลานัน้
เขื่อนสามารถรองรับน�ำ้ ได้อีก 414 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้ควบคุมปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ� โดยการพร่องน้ำ�ให้ต่ำ�กว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำ�
สูงสุด (Upper Rule Curve, URC) เพื่อรองรับปริมาณน้ำ�ในช่วงฤดูฝน ก่อนที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2561
					 การเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดยการเสริมคันกั้นนำ�้ แม่น้ำ�เพชรบุรีและตรวจสอบความแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
พร่องนำ�้ ในแม่น้ำ�เพชรบุรีด้วยเครื่องผลักดันน้ำ�และเครื่องสูบน้ำ�จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			1.3 การบริหารจัดการนำ�้ ของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชร จังหวัดเพชรบุรี
					 เขื่อนแก่งกระจาน ความสามารถเก็บกักสูงสุด 900 ล้านลูกบาศก์เมตร (ศักยภาพของการระบายน้ำ�ผ่านทางระบายน้ำ�ล้น
สูงสุด (Spillway) 1,380 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อาคารระบายลงลำ�น้ำ�เดิมและโรงไฟฟ้าสูงสุด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ทำ�การระบาย
น้ำ�ออกจากเขื่อนแก่งกระจานผ่านทางช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำ� กาลักน้ำ�จำ�นวน 22 ชุด เครื่องสูบน้ำ� Hydro flow และ
ทางระบายนำ�้ ล้น ปริมาณน้ำ�ระบายท้ายเขื่อนแก่งกระจานสูงสุด 320 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
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					 เขื่อนเพชร สามารถรองรับปริมาณน้ำ�ที่ไหลผ่านในเกณฑ์ 250 - 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำ�สูงสุดที่ไหล
รวมหน้าเขื่อนเพชร 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที บริหารจัดการน้ำ�โดยการหน่วงน้ำ�หน้าเขื่อนและตัดเข้าระบบชลประทานฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา
รวม 80 - 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และผันเข้าคลอง D9 อัตรา 35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวม 115 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยควบคุม
การระบายผ่านท้ายเขื่อนเพชรในอัตรา 175 - 180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
					 มาตรการเสริมการระบายนำ�้ ก่อนเข้าเมือง มีดังนี้
						 - ระบายผ่านห้วยยาง โดยขุดเปิดคันคลองส่งน้ำ�แยก RMC1 และเปิดจุดที่มีท่อลอดข้ามถนนขนาดเล็ก พร้อมขุดลอก
ห้วยยางตลอดสาย เพื่อระบายลงคลอง D1
						 - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำ�นวน 3 เครื่อง สูบจากแม่น้ำ�เพชรบุรีระบายผ่านคลองกะลาตาย
ลงคลอง D18 พร้อมขุดลอก แล้ววางกระสอบทรายเสริมคันคลองธรรมชาติ
						 - ระบายน้ำ�ผ่านคลองส่งน้ำ�ทั้งสาย โดยการปั้น
คันดินชัว่ คราวเสริมและวางกระสอบทรายในจุดทีม่ คี นั คลองส่งน�ำ้ ต�ำ่
เพื่อป้องกันนำ�้ ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
						 - ระบายน้ำ�ผ่านคลอง D9 โดยแบ่งน้ำ�จากคลอง
ส่งนำ�้ สายใหญ่ 3 (RMC3) ในอัตรา 35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
					พื้นที่ได้รับผลกระทบในเขตจังหวัดเพชรบุรี
					 พื้นที่ลุ่มต่ำ�ริมแม่น้ำ�เพชรบุรีด้านเหนือเขื่อนเพชร
ในเขตอำ�เภอแก่งกระจาน อำ�เภอท่ายาง น้ำ�ท่วมสูง 0.4 - 1.0 เมตร
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
มีพื้นที่การเกษตรบางส่วนได้รับผลกระทบ
					 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เกิดจากมีน้ำ�ซึมผ่านกระสอบทรายและผุดลอดท่อระบายน้ำ�เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
มีน้ำ�ท่วมขัง 6 จุด สูง 10 - 20 เซนติเมตรและน้ำ�ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 25 สิงหาคม 2561
					 พื้นที่ลุ่มต่ำ�ปลายแม่น้ำ�เพชรบุรี เกิดน้ำ�ล้นตลิ่งบริเวณตำ�บลบางครก ตำ�บลบ้านแหลม ตำ�บลท่าแร้ง อำ�เภอบ้านแหลม
เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 5,355 ไร่ ระดับนำ�้ ประมาณ 20 - 50 เซนติเมตร โดยบริเวณดังกล่าวจะได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของ
น้ำ�ทะเล ทำ�ให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำ�ลดลงในช่วงน้ำ�ทะเลหนุน
					 การช่วยเหลือในพื้นที่ประสบอุทกภัย
					 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�ตามจุดต่างๆ รวม 23 เครื่อง ประกอบด้วยหน่วยงานของกรมชลประทาน
จำ�นวน 9 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว จำ�นวน 5 เครื่อง ขนาด 12 นิ้ว จำ�นวน 4 เครื่อง เทศบาล ขนาด 12 นิ้ว จำ�นวน 5 เครื่อง เอกชน ขนาด 4 นิ้ว
จำ�นวน 3 เครื่อง และกรมป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย เครื่องสูบน้ำ�ขนาดใหญ่ 28,000 ลิตรต่อนาที จำ�นวน 6 เครื่อง
					 ในเขตอำ�เภอบ้านแหลม ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ� 26 เครื่อง เครื่องละ 1.15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เรือผลักดันน้ำ� 26 ลำ�
เครื่องละ 1.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เครื่องสูบน้ำ� 7 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว จำ�นวน 1เครื่อง ขนาด 10 นิ้ว จำ�นวน 4 เครื่อง ขนาด 12 นิ้ว
จำ�นวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำ�ออกจากพื้นที่
			1.4 ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ
					 แม่นำ�้ เพชรบุรี สภาพปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน แก้มลิงธรรมชาติที่เป็นที่พักน้ำ�ถูกบุกรุก และในขณะเดียวกันชุมชนริมแม่น้ำ�
เพชรบุรี ตั้งแต่อำ�เภอบ้านลาดและอำ�เภอท่ายางมีการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ�ถาวร ทำ�ให้ปริมาณน้ำ�ไหลเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรี ในปริมาณน้ำ�ที่
สูงขึ้นและระยะเวลาที่เร็วขึ้น ทำ�ให้เกิดอุทกภัยในเมือง ประกอบกับพื้นที่บริเวณตั้งแต่อำ�เภอบ้านแหลมถึงอำ�เภอเมืองเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ� ได้รับ
อิทธิพลจากนำ�้ ทะเลหนุน ทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ�ในช่วงที่เกิดอุทกภัย
					 พื้นที่บริเวณต้นน้ำ�ด้านเหนือเขื่อนแก่งกระจาน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุม
ในพื้นที่ดังกล่าว ทำ�ให้ไม่สามารถประเมินและคาดการณ์ปริมาณน้ำ�ท่าที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ�ได้ ปัจจุบัน พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายก
รัฐมนตรี มอบให้สำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ พิจารณาหาแนวทางในการดำ�เนินการติดตั้งสถานีวัดน้ำ�ฝนในพื้นที่ต้นน้ำ�เหนือเขื่อน
แก่งกระจาน เพื่อที่สามารถประเมินสถานการณ์น้ำ�ในพื้นให้เหนือเขื่อนได้แม่นยำ�และทันสถานการณ์
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

					 ศักยภาพการระบายน�ำ้ ของแม่น�ำ้ เพชรบุรชี ว่ งผ่านอำ�เภอเมือง มีเพียง 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังนัน้ เมือ่ มีปริมาณน�ำ้
ระบายผ่านเขื่อนเพชรในอัตราที่มากกว่าทำ�ให้เกิดอุทกภัย จำ�เป็นต้องเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ�
					 ระบบระบายน้ำ� โดยเฉพาะคลองระบายน้ำ�ในพื้นที่ ไม่ได้ออกแบบมารองรับการระบายน้ำ�เพื่อป้องกันอุทกภัย
			1.5 การแก้ไขและแผนการดำ�เนินงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดเพชรบุรี
					กรมชลประทานได้ด�ำ เนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ โดยการก่อสร้างคลองระบายน� 
ำ้ 2 สาย บริเวณด้านเหนือเขือ่ นเพชร
เพื่อตัดยอดปริมาณน้ำ�ก่อนที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรให้ระบายออกสู่ทะเลได้ในอัตรา 650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำ�ให้ปริมาณน้ำ�ที่จะ
ไหลผ่านเขื่อนเพชรลดน้อยลงและไม่ทำ�ให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเพชรลงมา สำ�หรับคลองระบายน้ำ�  2 สาย ที่กรมชลประทาน
ได้วางแผนการดำ�เนินการก่อสร้าง ประกอบไปด้วย
					 แผนเร่งด่วน : ขุดขยายคลอง RMC3 เชื่อมลงคลองระบายนำ�้ D9 ความยาวรวม 27 กิโลเมตร ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา
กรมชลประทานได้ดำ�เนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำ�สาย D9 ส่วนคลองระบายน้ำ�สาย 3 ดำ�เนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561
หากคลองทั้ง 2 สาย ดำ�เนินการแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำ�ลงสู่ทะเลได้ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
					 แผนระยะยาว : คลองระบายน้ำ� D1 ความยาว 23 กิโลเมตร ขุดคลองผันนำ�้ และขยายคลองผันน้ำ�เพื่อตัดยอดน้ำ�เหนือ
เขื่อนเพชร รวม 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและวางแผนงานก่อสร้างในปี 2562 – 2564 ทั้งนี้
หากดำ�เนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำ�แล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ�เพชรบุรีตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

2. โครงการบางระกำ�โมเดล 2560 และการขยายผลพื้นที่บางระกำ�โมเดล ในปี 2561
			(การบริหารจัดการน้ำ�เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนา ปี 2561 พื้นที่ลุ่มต่ำ�ในเขตชลประทาน)
			โครงการบางระกำ�โมเดล 2560

นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน�ำ้ แบบชุมชนมีสว่ นร่วมและการใช้น�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ผลผลิตทางการเกษตร และ
จากการที่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไดลงพื้นที่ติดตามสถานการณและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ไดสั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  บูรณาการร่วมกันในการปรับแผนการเพาะปลูกพืชนาปีในพืน้ ทีล่ มุ่ ต� 
ำ่ ให้วางแผนการส่งน้ำ�สำ�หรับการเพาะปลูกข้าวในเดือนเมษายน
และให้สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตไดภายในเดือนกรกฎาคม เพือ่ ไมให้พ น้ื ทีด่ งั กล่าวไดรบั ผลกระทบจากอุทกภัยและใช้เป็นพืน้ ทีแ่ ก้มลิงธรรมชาติ
เพื่อรองรับน้ำ�ในฤดูน้ำ�หลาก กรมชลประทานจึงได้ดำ�เนินการจัดทำ�เป็น “โครงการบริหารจัดการน้ำ�แบบชุมชนมีส่วนร่วมในทุ่งหน่วงน้ำ�
บางระกำ�” หรือ “โครงการบางระกำ�โมเดล 60”
			วัตถุประสงค์โครงการ
1. สร้างการบริหารจัดการน้ำ�แบบชุมชนมีส่วนร่วม การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และการใช้น้ำ�อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
พื้นที่ลุ่มตำ�่ ที่อยู่ระหว่างลุ่มน้ำ�ยมและลุ่มน้ำ�น่านในเขตจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความเหมาะสมเป็นพื้นที่น�ำ ร่องจัดทำ�เป็นพื้นที่
้ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี
ทุ่งหน่วงนำ� 
2. สร้างการบริหารจัดการน้ำ�ที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยใช้การบริหารจัดการน้ำ�ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ�  โดย
่ ทำ�การปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น เพื่อให้เกษตรกรทำ�การเพาะปลูกเริ่มเดือนเมษายน
การปรับปฏิทินการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มตำ� 
– กรกฎาคม 2561 และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดก่อนฤดน้ำ�หลากในพื้นที่ลุ่มต่ำ�เขตชลประทาน สำ�นักงานชลประทานที่ 3
กรมชลประทาน พื้นที่ประมาณ 265,000 ไร ในเขตโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษายมน่าน 205,000 ไร่ โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษานเรศวร
40,000 ไร และ โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาพลายชุมพล 20,000 ไร คลอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำ�เภอ 20 ตำ�บล 93 หมูบ้าน สามารถ
หนวงน้ำ�ไดสูงสุดประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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			การขยายผลพื้นที่บางระกำ�โมเดล ปี 2561

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้ขยายผลโดยเพิ่มพื้นที่ลุ่มต่ำ�อีก 117,000 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 382,000 ไร่ สามารถรองรับปริมาณน้ำ�ได้มากกว่า 550
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกรมชลประทานได้วางแผนการปลูกข้าวตามปฏิทินการส่งน้ำ�ฤดูนาปี ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2561
			วัตถุประสงค์โครงการ
1. เป็นพื้นที่รองรับน้ำ�หลากโดยธรรมชาติในฤดูน้ำ�หลากของลุ่มน้ำ�ยม เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตชุมชนและ
สถานที่ราชการจังหวัดสุโขทัย
2. เป็นพื้นที่รับน้ำ�นองโดยธรรมชาติ เพื่อชะลอการระบายน้ำ�  ลดผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยาตอนล่าง สามารถชะลอการ
ระบายนำ�้ ได้สูงสุดประมาณ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร
3. ประหยัดงบประมาณภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตร
4. ประหยัดงบประมาณในการป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร
5. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการทำ�อาชีพประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

กรมชลประทานได้ด�ำ เนินการบริหารจัดการน�ำ้ ในโครงการบางระกำ�โมเดล 60 ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นเขตโครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษา
ยมน่าน 290,000 ไร่ โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาเขื่อนนเรศวร 52,000 ไร่ และโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาพลายชุมพล 40,000 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำ�เภอ 20 ตำ�บล 93 หมูบ้าน ปริมาณน้ำ�ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 115 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเริ่มดำ�เนินการ
ส่งน้ำ�ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อเตรียมการส่งน้ำ�เข้าสู่ระบบกระจายน้ำ�ให้เกษตรกรสามารถเริ่มทำ�การเพาะปลูกตั้งแต่  1 เมษายน
2561 เป็นต้นไป
การวางแผนการส่งนำ�้ สำ�หรับพื้นที่ลุ่มต่ำ� ได้ดำ�เนินการบูรณาการทุกภาคส่วนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคที่ 3 และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ�บางระกำ�  เพื่อกำ�หนดเป้าหมายการทำ�งาน ระยะเวลา
และมอบหมายการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีแผนการบริหารจัดการน้ำ�และกรอบระยะเวลา
ดังนี้
1. การบริหารจัดการน้ำ�เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี 2561
15 มีนาคม – 31 มีนาคม 2561 ดำ�เนินการส่งน�ำ้ เข้ามาในคลองส่งน�ำ้ และคลองสาขา เพือ่ เตรียมการส่งน�ำ้ เข้าสูร่ ะบบกระจายน�ำ้
ให้เกษตรกรสามารถเริ่มทำ�การเพาะปลูก 1 เมษายน 61
1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2561 ดำ�เนินการส่งน้ำ�ให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำ�ในเขตชลประทาน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยตาม
เป้าหมายที่กำ�หนด
2. การบริหารจัดการน้ำ�เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี 2561
10 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2561 บริหารจัดการน้ำ�เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 และป้องกันอุทกภัยไม่ให้เกิดผลกระทบ
เพื่อให้การเกษตรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูนำ�้ หลาก
3. การบริหารจัดการน้ำ�เพื่อเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำ�รองรับน้ำ�นองโดยธรรมชาติ
15 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2561 เตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำ�หลากจากอุทกภัยลุ่มน้ำ�ยมและลุ่มน้ำ�สาขา รวมทั้งปริมาณฝน
ตกชุกในพืน้ ทีใ่ นระดับควบคุม ไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของราษฎร สามารถรับน�ำ้ นองโดยธรรมชาติได้สงู สุดประมาณ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร
4. การบริหารจัดการน้ำ�เพื่อระบายน้ำ�ออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ�ในเขตชลประทาน
1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2561 ระบายน้ำ�ออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ�ในเขตชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรเริ่มทำ�การเพาะปลูก
ข้าวฤดูนาปรัง ตามปฏิทินการเพาะปลูกของกรมชลประทาน

ผลความก้าวหน้าการเพาะปลูกในพื้นที่ ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการบางระกำ�โมเดล พื้นที่ 382,000 ไร่ เริ่มทำ�การเพาะปลูก
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีรายงานความเสียหายด้านการเกษตร
จากอุทกภัย มีความพร้อมที่จะเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำ�หลากหากเกิดสถานการณ์น้ำ�วิกฤติของลุ่มน้ำ�ยม ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บางระกำ�โมเดล สามารถชะลอการระบายน้ำ�ได้สูงสุดประมาณ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร
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			การบริหารจัดการนำ�้ ลุ่มน้ำ�ยม - น่าน
การบริหารจัดการน�ำ้ ลุม่ น�ำ้ ยมจากจังหวัดแพร่ลงมาถึงสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก กรมชลประทานติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์
แม่น้ำ�ยม โดยใช้สถานีวัดน้ำ�  Y.14 อำ�เภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นสถานีในการประเมินการบริหารจัดการน้ำ�ที่จะผ่านจังหวัดสุโขทัย
เพือ่ ควบคุมปริมาณน�ำ้ ไม่ให้ผา่ นสถานีวดั น� 
ำ้ Y.4 อำ�เภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เกินกว่าความจุล�ำ น�ำ้ จะรับได้ปริมาณ 550 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
หากพบว่าแม่นำ�้ ยมมีปริมาณน้ำ�ที่จะผ่านตัวอำ�เภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มากกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จะทำ�การกระจายน้ำ�เพื่อป้องกัน
อุทกภัย โดย 1) การผันน�ำ้ เข้าสูค่ ลองสาขาของแม่น�ำ้ ยม และใช้ประตูระบายน�ำ้ บ้านหาดสะพานจันทร์ อำ�เภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นตัว
้ 2) การผันน้ำ�เข้าสู่คลองฝั่งขวาแม่น้ำ�ยม (คลองน้ำ�โจน) ในปริมาณไม่เกินกว่าความจุลำ�น้ำ� 100 ลูกบาศก์เมตร/
ควบคุมและบริหารจัดการนำ� 
วินาที และ 3) ผันน้ำ�เข้าสู่คลองฝั่งซ้ายแม่น้ำ�ยม คลองหกบาท (คลองสวรรคโลก - พิชัย) ในปริมาณไม่เกินกว่าความจุลำ�น้ำ� 250 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที เพื่อผันน้ำ�ไปลงแม่น้ำ�น่านที่อ�ำ เภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปริมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และผันลงแม่น้ำ�ยมสายเก่า
ในปริมาณ 150 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผ่านคลองเมม - คลองบางแก้ว ระบายลงสู่แม่น้ำ�ยมผ่าน ประตูระบายน้ำ�บางแก้ว ที่อ�ำ เภอบางระกำ� 
จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อเป็นการเพิ่มการระบายน้ำ�ของแม่น้ำ�ยมในพื้นที่อำ�เภอบางระกำ� จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากขนาดความกว้างลำ�น้ำ�
ยมแคบลงทำ�ให้ความสามารถในการระบายน้ำ�ลดลง จะทำ�การผันน้ำ�แม่น้ำ�ยมระบายลงสู่แม่น้ำ�น่าน ผ่านคลองระบายน้ำ�  DR.15.8 และ
้ DR.2.8 ตามลำ�ดับ
คลองระบายนำ� 
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

			การบริหารจัดการนำ�้ ในพื้นที่โครงการบางระกำ�โมเดล
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำ�ของลุ่มน้ำ�ยมกรณีวิกฤต กรมชลประทานได้ดำ�เนินการเพิ่มการระบายน้ำ�ในแม่น้ำ�ยม โดยการผันลง
แม่น�ำ้ น่านและในแม่น�ำ้ ยมสายเก่า ได้พร่องน�ำ้ เหนือประตูระบายน�ำ้ ต่างๆ ในระดับทีต่ �ำ่ กว่าระดับวิกฤติ 2 - 3 เมตร เพือ่ รองรับปริมาณน�ำ้ ทีจ่ ะ
ผันมาจากแม่น้ำ�ยมผ่าน ปตร.บ้านหาดสะพานจันทร์ อำ�เภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�ในเขตชุมชน และเครื่องจักร
รถขุดเข้าดำ�เนินการช่อมแซมคันดินเชิงป้องกันในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ซึ่งหากเกิดกรณีวิกฤติปริมาณน้ำ�มากเกินกว่าความสามารถการระบาย
ทีจ่ ะผ่านแม่น�ำ้ ยม ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จะใช้พน้ื ทีล่ มุ่ ต�ำ่ ในโครงการบางระกำ�โมเดลเป็นพืน้ ทีร่ องรับปริมาณน�ำ้ หลาก เพือ่ ป้องกัน
อุทกภัยในเขตชุมชนเมืองสุโขทัย
			การบริหารจัดการนำ�้ พื้นที่ลุ่มต่ำ�ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา
ผลความก้าวหน้าการเพาะปลูกในพื้นที่ (ณ วันที่ 12 กันยายน 2561) การเพาะปลูกข้าวพื้นที่ลุ่มต่ำ�ลุ่มน้ำ� เจ้าพระยา เพาะปลูกแล้ว
1.496 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 1.442 ล้านไร่ โดยแยกเป็น 1) ทุ่งบางระกำ�  เพาะปลูกข้าว 0.382 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้วทั้งหมด 2) พื้นที่ลุ่มต่ำ�
ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยาตอนล่าง 12 ทุ่ง เพาะปลูกข้าว 1.114 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 1.061 ล้านไร่ คงเหลือ 0.053 ล้านไร่ นอกจากใช้พื้นที่นาข้าว
ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นพื้นที่รองรับน้ำ�ไว้ชั่วคราวจากการตัดยอดน้ำ�หลากแล้ว ยังเป็นพื้นที่ปล่อยปลาให้เกษตรกรทำ�การประมงเป็นรายได้
เสริมอีกด้วย
			การรับนำ�้ เข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ�ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา
			 พื้นที่ลุ่มต่ำ�ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยาตอนบน ได้แก่ ทุ่งบางระกำ� กำ�หนดรับน้ำ�เข้าทุ่งตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561
			 พื้นที่ลุ่มต่ำ�ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยาตอนบน ได้แก่ ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท – ป่าสัก ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง
ทุ่งบางบาล – บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งเจ้าเจ็ด กำ�หนดรับน้ำ�เข้าทุ่งตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 ทุ่งโพธิ์พระยา กำ�หนดรับน้ำ�เข้าทุ่งตั้งแต่
วันที่ 30 กันยายน 2561 สำ�หรับโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาพระยาบรรลือและโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษารังสิตใต้เป็นการระบายน้ำ�
ผ่านทุ่ง
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3. การจัดลำ�ดับความสำ�คัญสำ�หรับซ่อมแซม/ปรับปรุง เขื่อนขนาดใหญ่และเขื่อนขนาดกลาง
โดยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (Weight Factor Method)
กรมชลประทานมีเขื่อนขนาดใหญ่ 25 เขื่อน และเขื่อนขนาดกลาง 471 เขื่อน รวมทั้งหมด 496 เขื่อน จากการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
สำ�หรับซ่อมแซม/ปรับปรุง ได้นำ�ข้อมูลเขื่อนขนาดใหญ่ 23 เขื่อน และเขื่อนขนาดกลาง 386 เขื่อน รวมทั้งหมด 409 มาทำ�การจัดลำ�ดับ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการตั้งกรอบงบประมาณในการบำ�รุงรักษา ซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
การจัดลำ�ดับความเสี่ยงนำ�ไปสู่การซ่อมแซม/ปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนโดยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (Weight Factor Method)
มีแนวทางการจัดลำ�ดับ ดังนี้
			แนวทางการจัดลำ�ดับโดยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (Weight Factor Method)

รูปที่ 1 แสดงการสรุปค่านำ�้ หนักของความสำ�คัญสำ�หรับการซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อนแต่ละองค์ประกอบ
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(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

			ตารางสรุ ป ผลการจั ด ลำ � ดั บ ความสำ � คั ญ /มาตรการในการดำ � เนิ น การแก้ ไ ขด้ า นความปลอดภั ย เขื่ อ นวิ ธี ดั ช นี ปั จ จั ย ร่ ว ม
(Weight Factor Method) และการดำ�เนินการตรวจสอบ
ตารางสรุปผลการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ/มาตรการในการดำ�เนินการแก้ไขด้านความปลอดภัยเขื่อน
วิธีดัชนีปัจจัยร่วม (Weight Factor Method) ครั้งที่ 1
ขนาด (โครงการ)
ลำ�ดับ

สภาวะ

รวม

1.

ตรวจสอบ
เร่งด่วน

35

4

31

2.

ตรวจสอบ
ติดตาม

80

7

73

3.

ปกติ

294
409

12
23

282
386

รวม

เขื่อน
เขื่อน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง

มาตรการในการดำ�เนินการ

ดำ�เนินการ
ระยะเวลา ตรวจสอบ คิดเป็น หมายเหตุ
ดำ�เนินการ แล้วเสร็จ ร้อยละ
(เขื่อน)

1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมตัวเขื่อนและอาคารประกอบ
เร่งด่วน
1.1 เพื่อความมั่นคง
1.2 เพื่อความสามารถในการกักเก็บและ
     การระบายน้ำ�
2. มาตรการบริหารจัดการน้ำ�
ติดตาม
3. มาตรฐานด้านความปลอดภัย
4. ระบบเตือนภัย
ตามปกติ

35

100

80

100

294

100

			มาตรการในการดำ�เนินการแก้ไข
				 เขื่อนที่อยู่ในสภาวะต้องตรวจสอบเร่งด่วน
1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมตัวเขื่อนและอาคารประกอบ
1.1 เพื่อเสริมความมั่นคง
1.2 เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บและการระบายน้ำ�
2. มาตรการบริหารจัดการน้ำ�
3. มาตรการด้านความปลอดภัยเขื่อน
4. ระบบเตือนภัย
5. ระยะเวลาการดำ�เนินการเร่งด่วน
				
				 เขื่อนที่อยู่ในสภาวะตรวจสอบและติดตาม
1. ปรับปรุง/ซ่อมแซมตัวเขื่อนและอาคารประกอบ
1.1 เพื่อเสริมความมั่นคง
1.2 เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บและการระบายน้ำ�
2. มาตรการบริหารจัดการน้ำ�ฯ
3. มาตรการด้านความปลอดภัยเขื่อน
4. ระบบเตือนภัย
5. ระยะเวลาดำ�เนินการ ติดตาม
				
				 เขื่อนที่อยู่ในสภาวะปกติ
1. ซ่อมแซม/บำ�รุงรักษา ตามปกติ
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4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันอุทกภัย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

			
			1. รายการงานการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนำ�้ (ผลผลิตที่ 4)
เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย  โดยการปรับปรุงเขื่อนและพัฒนาแก้มลิง  ตลอดจนการ
พัฒนาระบบระบายนำ�้
			
ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากนำ�้ มีงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำ�นวน 6,202.4805 ล้านบาท  มีกิจกรรมที่ด�ำ เนินการ คือ  การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 5,773.3495 ล้านบาท  ผลการเบิกจ่าย 4,147.4706 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 71.84
			เป้าหมายผลผลิต
ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จำ�นวนรายการงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยจากน้ำ�
เชิงคุณภาพ : จำ�นวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำ�เนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

หน่วยนับ

รายการ
ล้านไร่
ร้อยละ
ร้อยละ

ปี 2561
แผน

ผล

117
0.703
100
100

96
0.585
82.05
71.84

			กิจกรรมหลักที่ดำ�เนินการคือ
งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ�  จำ�นวน 138 รายการ แบ่งเป็นงานปีเดียว จำ�นวน 102 รายการ งานผูกพันเดิม จำ�นวน 23
รายการ และงานผูกพันใหม่จ�ำ นวน 9 รายการ งานต่อเนือ่ งใหม่ 4 รายการ อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการก่อสร้าง จำ�นวน 49 รายการ และดำ�เนินการ
แล้วเสร็จ จำ�นวน 99 รายการ
			สรุปปัญหาและอุปสรรค
1. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากนำ�เครื่องจักร - เครื่องมือเข้าปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนงาน
2. ฝนตกหนักในพื้นที่ ทำ�ให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
3. มีปัญหาที่ดิน เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ ต้องกำ�หนดเป็นพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมอำ�นาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering)
การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการน้ำ�
ชลประทาน (Networking Collaboration Participation)

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึง่ เป็นแผนแม่บทขององค์กรในการขับเคลือ่ นภารกิจไปสูก่ ารเป็น “องค์กรอัจฉริยะทีม่ งุ่ สร้างความมัน่ คงด้านน� 
ำ้ (Water
Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579” และดำ�เนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทาง
การปฏิบัติงานภายใต้ “นโยบาย RID No.1” ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีผลการดำ�เนินงานดังนี้
ผลงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมอำ�นาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการน้ำ�ชลประทาน (Networking Collaboration Participation) ที่สำ�คัญ ๆ
กลยุทธ์

โครงการสำ�คัญ
(Flagship Projects)

ผลการดำ�เนินงาน

1. การบูรณาการและ
1.1 โครงการบูรณาการการทำ�งานและ 1. โครงการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ�แบบประชารัฐ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแบบ
1) สชป.9 ดำ�เนินการขั้นตอนที่ 1-11 แล้วเสร็จ 3 โครงการ
ภาคราชการ (ส่วนราชการ
- คป.สระแก้ว
ประชารัฐ
จังหวัด กลุม่ จังหวัด ท้องถิน่ )
- คป.นครนายก
- คป.ฉะเชิงเทรา
2) สชป.7 ดำ�เนินการขั้นตอนที่ 1-11 แล้วเสร็จ 1 โครงการ
- โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาลุ่มน้ำ�ชีตอนล่างและเซบาย
  ตอนล่าง
2. โครงการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี
(พ.ศ.2560 - 2579) ระดับลุ่มน้ำ� จำ�นวน 3 โครงการ
1) โครงการอ่างเก็บน้ำ�นฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี
2) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�ชี (ตอนบน) จังหวัดชัยภูมิ
3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�ลำ�เชียงไกร (ตอนล่าง)
จังหวัดนครราชสีมา

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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กลยุทธ์

โครงการสำ�คัญ
(Flagship Projects)

ผลการดำ�เนินงาน

3. งานชลประทานท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ�
1) โครงการลุ่มน้ำ�ท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) โครงการอ่างเก็บน้ำ�แม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย
2. การสร้างเครือข่ายและ
2.1 โครงการกิจกรรมสัมพันธ์และ
ความร่วมมือในการทำ�งาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
กับภาคประชาชน และ
ประชาชนและ NGO
NGO

4. โครงการประชาสัมพันธ์ผา่ น Social Media เพือ่ การมีสว่ นร่วม
ในงานชลประทาน ด้วยการ โปรโมทข่าวผ่านเพจเฟสบุ๊ค
(www.facebook.com/ppp.rid) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กันยายน 2561 จำ�นวน 41 โพสต์ จากจำ�นวนโพสต์สูงสูด
ที่ 32 โพสต์ คิดเป็นร้อยละ 128.13

2.2 โครงการเสริมสร้างจิตสำ�นึก
5. การเตรียมมวลชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
้ ประกอบด้วย
ด้านการใช้นำ�้ และชลประทาน
ในการพัฒนาแหล่งนำ� 
ในพื้นที่ที่ยังไม่มีโครงการก่อสร้าง 1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่ จำ�นวน 20 โครงการ
ชลประทาน หรือมีแผนการพัฒนา 2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง จำ�นวน 62 โครงการ
โครงการชลประทานอยู่แล้ว
6. การเตรียมมวลชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำ�
ชลประทานในพื้นที่จัดระบบนำ�้ เพื่อเกษตรกรรม ดำ�เนินการ
แล้วเสร็จ จำ�นวน 415 รุ่น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,916,300 บาท
เบิกจ่าย 5,755,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.29
7. การเตรียมมวลชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำ�
ชลประทานในพื้นที่จัดรูปที่ดิน ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
จำ�นวน 73 รุ่น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,005,600 บาท
เบิกจ่าย 787,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.28
8. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ�ชลประทาน

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 3.1 โครงการสำ�รวจและจัดทำ�
ของชุมชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำ�
ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ใช้นำ�้
ให้ครอบคลุมพื้นที่
3.2 โครงการจัดตั้งคณะกรรมการ
9. โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใชน้ำ� และคณะกรรมการจัดการ
ชลประทานที่พัฒนาแล้ว
จัดการชลประทานในพื้นที่ทั้งหมด ชลประทาน (JMC) ให้เต็มพื้นที่ชลประทาน
1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ�ชลประทานใหม่ จาก สชป. 1-17 จำ�นวน
600 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 161,046 ไร่
รวมกลุ่มผู้ใช้นำ�้ ชลประทานทั้งสิ้น 51,913 กลุ่ม ครอบคลุม
พื้นที่ชลประทาน 18,426,888 ไร่
2) จัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน จาก สชป. 1-17
จำ�นวน 6 คณะ รวมมีคณะกรรมการจัดการชลประทาน
ทั้งสิ้น 316 คณะ
3) อาสาสมัครชลประทานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำ�นวนทั้งสิ้น
3,338 คน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

กลยุทธ์

โครงการสำ�คัญ
(Flagship Projects)

3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการชุมชน และกลุ่ม
ผู้ใช้นำ�้ แบบเสริมอำ�นาจ ผ่าน
เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (คสป.)

ผลการดำ�เนินงาน

10. โครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(คสป.) ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน 2 โครงการ รวม 64 คน
1) โครงการชลประทานเชียงราย มี คสป. จำ�นวน 31 คน
2) โครงการส่งน้ำ�และรักษานเรศวร มี คสป. จำ�นวน 33 คน

3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม 11. โครงการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ�ชลประทานดีเด่น
บทบาทกลุ่มผู้ใช้นำ�้ และ JMC สู่
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562  
การพัฒนาเป็น Smart Farmer
1) ชนะเลิศ กลุ่มบริหารการใช้น้ำ�ชลประทานรวมใจพัฒนา
เมืองสามนำ�้ แพรกหนามแดง โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม สชป.13  
2) รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ�ชลประทาน
ตำ�บลวังหว้า ปี 2556/1 โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษา
ประแสร์ สชป.9  
3) รองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มบริหารการใช้นํ้าคลองข้างคัน
กั้นนำ�้ สายบางขนาก-ท่าไข่ โครงการส่งน้ำ�พระองค์
ไชยานุชิต สชป.11  
4) รองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ�ชลประทาน
ทุ่งนาพง (โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยท่าแพ) โครงการ
ชลประทานสุโขทัย สชป.4
12. โครงการการสร้างเครือข่าย
- โครงการ Young Smart Farmer ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น
จำ�นวน 1 คน
- โครงการอาสาสมัครชลประทาน จำ�นวน 1 รุ่น 120 คน
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
13. โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ดำ�เนินการ
และเครือข่าย เพื่อการมี
จัดอบรมแล้วเสร็จทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่
ส่วนร่วมในงานชลประทาน
1) การพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการ (2 โครงการ)
(เพิ่มเติม)
2) การวิเคราะห์ตนเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์
นพลักษณ์
3) สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
4) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems thinking) และ
5) การคิดเชิงสังเคราะห์

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
(Turnaround to Intelligente Organization
ผลการดำ�เนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to
Intelligent Organization) มีโครงการที่ด�ำ เนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำ�นวน 11 โครงการ ดังนี้
โครงการสำ�คัญ
(Flagship Projects)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำ�เนินงาน

1. โครงการปรับปรุงสมรรถนะองค์กร โดย สบค. ร่วมกับ
กพร.
กิจกรรมสำ�คัญภายใต้โครงการ : จัดการประชุมเชิง
ปฏิบ ัต ิการเพื ่อร่วมกันทบทวนสมรรถนะหลักของ
องค์กร จัดทำ�พจนานุกรมสมรรถนะ พร้อมทั้งสื่อสาร
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้
บุคลากรเห็นความสำ�คัญ ประโยชน์ และให้ความ
ร่วมมือในการนำ�ไปใช้ในการวัดประเมินและพัฒนา
สมรรถนะของตนเอง

ผลผลิต : กรมชลประทานมีสมรรถนะหลักของ
องค์กร
ผลลัพธ์ (เชิงบูรณาการ) : กรอบแนวทางในการ
กำ�หนดสมรรถนะบุคคลและบริหารทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องกับสมรรถนะหลักกรม

โครงการปรับปรุงระบบบริหาร 2. โครงการปรับปรุงและดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง
กรมชลประทาน
- Manpower/Career Path/ กิจกรรมสำ�คัญภายใต้โครงการ : ดำ�เนินการทบทวน
  Succession
ปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบตั กิ าร
โครงการเสริมสร้างความ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579
- ผลตอบแทน / บรรยากาศ / และแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560   รูปแบบการทำ�งาน
2564 วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ตลอดจน
ทิศทาง นโยบาย ความคาดหวังของผู้บริหาร ความ
คิดเห็นและความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลของข้ า ราชการ ผลการประเมิ น สถานภาพ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการดำ�เนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีที่ผ่านมา และ
ผลการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อ มด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)

ผลผลิต : แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมชลประทาน(HR Scorecard) ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564สอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
ผลลัพธ์ (เชิงบูรณาการ) : เกิดนวัตกรรมการ
บริ ห ารโครงการฝึ ก อบรมในรู ป แบบออนไลน์
(E-Training) ซึ่งเป็นการพัฒนางานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสู่
องค์กรอัจฉริยะ

โครงการปรับปรุงสมรรถนะ
องค์กรและบุคลากรเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะ
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

โครงการสำ�คัญ
(Flagship Projects)

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร 3. โครงการพั ฒ นาระบบและจั ด การองค์ ค วามรู ้
สู่ ก ารเป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ (Knowledge Management : KM) ทั้งองค์กร
(Knowledge Worker)
กิจกรรมสำ�คัญภายใต้โครงการ : ดำ�เนินการจัดทำ�
- องค์ความรู้ทางด้าน
และดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
  ชลประทาน/ทักษะการ
กรมชลประทาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  บริหารจัดการ/ภาษา
และทุกสำ�นัก/กองจัดทำ�แผนการจัดการความรู้ และ
ดำ�เนินการตามแผนดังกล่าว และส่งผลการดำ�เนินการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่
ให้สว่ นพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำ�นักบริหารทรัพยากร
การเป็นบุคลากรอัจฉริยะ
บุคคล รวบรวมเพื่อนำ�เสนอกรมต่อไป
(Intelligent Worker)

ผลการดำ�เนินงาน

ผลผลิต : ทุกสำ�นัก กอง ดำ�เนินกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ของแต่ละสำ�นัก กอง เช่น
การจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
การจั ด การเรี ย นการสอนภายในหน่ ว ยงาน
(Unit School)
ผลลัพธ์ (เชิงบูรณาการ) : เป็นการส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อนำ�
ความรู้ที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาระบบและ
การจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management
: KM) ทั้งองค์กร
4. การจัดทำ�ฐานข้อมูลโครงการวิจัยกรมชลประทาน
กิจกรรมสำ�คัญภายใต้โครงการ : รวบรวมข้อมูลและ
จั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล โครงการวิ จ ั ย กรมชลประทานให้
ทันสมัยอยู่เสมอ

ผลผลิต : ฐานข้อมูลโครงการวิจยั กรมชลประทาน
ผลลัพธ์ (เชิงบูรณาการ) : ผู้สนใจสามารถสืบค้น
ข้อมูลโครงการวิจัยของกรมชลประทานเพื่อใช้
ประโยชน์ในการอ้างอิงต่อยอด หรือนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้

5. โครงการพัฒนาโปรแกรมวางแผนการใช้น�ำ้ ชลประทาน
โครงการพัฒนาระบบ
ชลประทานด้วยนวัตกรรมชัน้ สูง WAPF 2.0
(เชือ่ มโยงกลยุทธ์ 1.1 และ 1.2) กิ จ กรรมสำ � คั ญ ภายใต้ โ ครงการ : พั ฒ นาต่ อ ยอด
โปรแกรมคำ�นวณค่าความต้องการน้ำ�ชลประทานของ
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้าว (WAPF1.0) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ที่ทันสมัยในการควบคุมระยะ
ไกลเพื่อการพัฒนาแหล่งนำ�้
และการบริหารจัดการนำ�้ ที่มี
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต : 1) โปรแกรม WAPF 2.0 2) คู่มือการ
ใช้งานโปรแกรม WAPF 2.0
ผลลัพธ์ (เชิงบูรณาการ) :
1. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านบริหารจัดการ
น้ำ�ของกรมชลประทาน เช่น ส่วนการใช้น้ำ�
ชลประทาน ส่วนบริหารจัดการน้ำ�  โครงการ
ชลประทาน โครงการส่ ง น้ำ � และบำ�รุงรัก ษา
และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถใช้โปรแกรมในการ
วางแผนการใช้นำ้�ได้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการ
ใช้น้ำ�  ทั้งพื้นที่ที่รับน้ำ�จากอ่างเก็บน้ำ�และไม่ได้
รับนำ�้ จากอ่างเก็บน้ำ�
2. สามารถใช้ตดิ ตามสถานการณ์น�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้
ทีเ่ กิดขึน้ จริงเทียบกับทีว่ างแผนไว้ เพือ่ ปรับเปลีย่ น
แผนการส่งน้ำ�ตามสถานการณ์จริง

โครงการวิจัยและพัฒนางาน
ด้านชลประทาน
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โครงการสำ�คัญ
(Flagship Projects)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำ�เนินงาน

โครงการพัฒนาระบบ
6. โครงการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เครื่องวัดความชื้น
ชลประทานด้วยนวัตกรรมชัน้ สูง ของดินสำ�หรับระบบบริหารจัดการน้ำ�ที่เป็นมิตรกับ
(เชือ่ มโยงกลยุทธ์ 1.1 และ 1.2) สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำ�้ นอง
กิ จ กรรมสำ � คั ญ ภายใต้ โ ครงการ : พั ฒ นาอุ ป กรณ์
ต้นแบบวัดความชืน้ ให้สามารถวัดความชืน้ ในการทำ�นา
แบบเปียกสลับแห้งในกรณีพื้นที่นำ�้ นอง

ผลผลิต : เครื่องวัดความชื้นของดิน
ผลลั พ ธ์ (เชิ ง บู ร ณาการ) : ผู ้ ใช้ ง านสามารถ
ทราบค่าความชื้นของดินอย่างสะดวก ส่งผลให้
สามารถบริหารจัดการน้ำ�ให้แก่ความต้องการ
ของพืชได้อย่างแม่นยำ�

โครงการพัฒนาระบบ
7. โครงการควบคุ ม กำ� จั ดผั ก ตบชวาด้ ว ยวิ ธ ี ก ารแบบ
ชลประทานด้วยนวัตกรรมชัน้ สูง บูรณาการ ในอ่างเก็บน้ำ�นฤบดินทรจินดา อันเนื่องมา
(เชือ่ มโยงกลยุทธ์ 1.1 และ 1.2) จากพระราชดำ�ริ จังหวัดปราจีนบุรี
กิจกรรมสำ�คัญภายใต้โครงการ : สำ�รวจปริมาณและ
ความหนาแน่ น ของผั ก ตบชวารวมทั ้ ง วางแผนการ
ควบคุ ม และกำ � จั ด แบบบู ร ณาการและตรวจสอบ
้ ดิน ตะกอน ก่อนและหลังการดำ�เนินการ
คุณภาพนำ� 

ผลผลิต : ปริมาณและความหนาแน่นของผักตบ
ชวาลดลง
ผลลัพธ์ (เชิงบูรณาการ) : มีคู่มือที่สามารถนำ�
ไปใช้ เ ป็ น แนวทางควบคุ ม กำ � จั ด ผั ก ตบชวาใน
อ่างเก็บน้ำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาระบบ
8. การพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำ�หรับทดสอบดิน
ชลประทานด้วยนวัตกรรมชัน้ สูง กระจายตัว โดยวิธี Degree of Dispersion และ
(เชือ่ มโยงกลยุทธ์ 1.1 และ 1.2) Dilution Turbidity Ratio
กิจกรรมสำ�คัญภายใต้โครงการ :
1. สร้างเครือ่ งควบคุมอุณหภูมสิ �ำ หรับทดสอบตัวอย่าง
ดินด้วยวิธี Degree of Dispersion และ Dilution
Turbidity Ratio ได้ตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
2. ทดลองเปรียบเทียบผลการทดสอบและการใช้งาน

ผลผลิต : เครื่องควบคุมอุณหภูมิส�ำ หรับทดสอบ
ดินกระจายตัว โดยวิธี Degree of Dispersion
และ Dilution Turbidity Ratio
ผลลัพธ์ (เชิงบูรณาการ) : สามารถคัดกรองดิน
กระจายตั ว เบื้ อ งต้ น ในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งงาน
ชลประทานที่ ป ระสบปั ญ หาและทำ � ให้ ก าร
ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

โครงการพัฒนาระบบ
9. โครงการศึกษาแบบจำ�ลองทางกายภาพของฝายทดน�ำ้
ชลประทานด้วยนวัตกรรมชัน้ สูง สลับกับประตูระบายน�ำ้ กรณีศกึ ษาฝายวังปาน จังหวัด
(เชือ่ มโยงกลยุทธ์ 1.1 และ 1.2) ลำ�พูน
กิจกรรมสำ�คัญภายใต้โครงการ :
1. รวบรวมข้อมูลและกำ�หนดรูปแบบจัดสร้างแบบ
จำ�ลองกายภาพ
2. ศึกษาทดลองพฤติกรรมด้านชลศาสตร์
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ� การเปิดบาน
ประตูระบาย และปริมาณน้ำ�ที่ไหลผ่านอาคาร

ผลผลิต : สูตรคำ�นวณอัตราการไหลของน้ำ�ผ่าน
ฝายวังปานที่ถูกต้อง
ผลลัพธ์ (เชิงบูรณาการ) : การบริหารจัดการน้ำ�
ผ่านฝายวังปานมีประสิทธิภาพ
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โครงการสำ�คัญ
(Flagship Projects)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำ�เนินงาน

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการชลประทาน

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารสำ � หรั บ งาน
ชลประทาน (ระยะที่ 1)
กิจกรรมสำ�คัญภายใต้โครงการ :
1.1 งานดำ�เนินการเอง
- งานจัดหาอุปกรณ์สำ�หรับติดตั้งระบบเครือข่าย
- งานจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายภายในกรมชลประทาน ถนนสามเสน
- งานจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้งานระบบ Mobile web
   Conference
1.2 งานจ้างเหมา
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายหลัก
- งานติดตั้งอุปกรณ์สำ�หรับบริหารจัดการความเร็ว
   ระบบเครือข่าย และงานติดตั้งเครื่องมือป้องกัน
   ความเสี่ยงของระบบ

ผลผลิต : ระบบเครือข่ายหลักมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
ผลลั พ ธ์ (เชิ ง บู ร ณาการ) : กรมชลประทาน
มีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย เจ้าหน้าที่/บุคคลากร
ภายในกรมสามารถใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาระบบการ
ทำ�งานบนฐานดิจิตอล

11. ระบบสารสนเทศการติ ด ตั ้ ง ซ่ อ มบำ � รุ ง ระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กิจกรรมสำ�คัญภายใต้โครงการ : การพัฒนาระบบงาน
บนเว็บไซต์

ผลผลิต : มีฐานข้อมูลระบบงานการติดตั้งซ่อม
บำ�รุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผลลัพธ์ (เชิงบูรณาการ) : กรมชลประทานมีฐาน
ข้อมูลเพิ่มขึ้น และมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน
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การดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทาน
ตามที่รัฐบาลได้กำ�หนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งข้อมูลข่าวสารของราชการ เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบรอบ 20 ปี ของการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและร่วมกันขับเคลื่อนกฎหมาย
ดังกล่าวให้มคี วามเข้มแข็ง รองรับกับความเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ปจั จุบนั และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เสริมเสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อลดโอกาสและปิดช่องโหว่
ของผู้ที่คิดจะทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย
กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เป็นอย่างดี มีการตอบสนองเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนี้
			1. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
ดำ�เนินการจัดให้มีสถานที่ไว้บริการประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลตามมาตราต่างๆ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ณ ห้องสมุดกรมชลประทาน ชั้น 1 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทำ�การหน่วยงานในสังกัดใน
ระดับสำ�นักงานชลประทานที่ 1 - 17 โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษา สำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ และ
สำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง

ห้องสมุดศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน
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			2. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
				 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทานที่ http://infocenter.rid.go.th และจัดทำ�เว็บไซต์ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน

			3. การปรับปรุงระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560
				 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทานได้มีการจัดส่งระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2560 เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อให้มีการปรับปรุง
ข้อความ การเรียกชื่อตำ�แหน่งข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และที่สำ�คัญเพื่อเป็นการตอบสนองพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป กรมชลประทานได้มีการเปิดเพิ่มและพัฒนา
ช่องทางให้ประชาชนได้มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสมัยใหม่ทั้งทางแฟนเพจ เรารักชลประทาน ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกทั้งสิ้น 78,000 คน
Twitter มีผู้ติดตาม 34,000 คน รวมทั้งมีการให้บริการติดตามข้อมูลสถานการณ์นำ�้ ผ่าน Application ต่างๆ อาทิเช่น WMRC, SWOC WL

WMRC
SWOC WL
แฟนเพจ : เรารักชลประทาน
78,000 คน

Twitter : กรมชลประทาน @PR_RID
34,000 คน

Application อื่นๆ
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			4. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน
				 การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน เพือ่ พิจารณาประเด็นการร้องขอและการอุทธรณ์การขอข้อมูล
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน ประกอบด้วยรองอธิบดี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นัก กอง ทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าคและเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม เพือ่ หารือประเด็นต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนีป้ ระธาน
คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมชลประทานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำ�แนวทางการปฏิบัติในการขอข้อมูลข่าวสารแจ้ง
เวียนหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
			5. การสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
				 กรมชลประทานมีการร่วมกิจกรรมบูรณาการสร้างฝายต้นน้ำ� ณ โครงการอ่างเก็บน้ำ�บ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยได้สร้างความตระหนักถึงการสร้างการรับรูใ้ ห้กบั ประชาชนทัว่ ไปเกีย่ วกับพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 โดยผู้แทนจากสำ�นักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 แก่ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำ�บล เจ้าหน้าที่อุทยาน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการรับฟัง ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระราชบัญญัตกิ ารอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระบุว่า “ในกรณีที่มีกฎหมาย
กําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น
มาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้”
คู่มือสําหรับประชาชน ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์
จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนด้วย
ทั้งนี้ การดำ�เนินงานของกรมชลประทาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559 – 2560
1. มีการจัดทำ�คู่มือประชาชน ด้านการอนุมัติ
อนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ต หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน จำ�นวน 41 คู่มือ
ประกอบไปด้วย
		 1.1 คู่มือประชาชนด้านการขอใช้พื้นที่
ในลักษณะต่างๆ จำ�นวน 33 คู่มือ
		 1.2 คู่มือประชาชนด้านการจัดรูปที่ดิน
จำ�นวน 8 คู่มือ
2. นำ�ข้อมูลสรุปลงใน Website ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อการติดต่อราชการ www.info.go.th

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ www.info.go.th
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2562
1. ปรับปรุงคู่มือ จำ�นวน 9 เล่ม
2. จัดทำ�เอกสารแบบคำ�ร้อง และคู่มือ 2 ภาษาให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ รัฐบาลมีมาตรการเร่งรัดให้ดำ�เนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการบริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกการใช้ส�ำ เนาเอกสารในการเขียนคำ�ร้องขอใช้บริการต่างๆ ตลอดจน
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของรัฐ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบเพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ประชาชน ในรูปแบบ Application ที่
ประชาชนจะสามารถเข้าไปตรวจดูข้อมูลสถานที่รับคำ�ร้องของหน่วยงาน พร้อมเอกสารที่จะต้องเตรียมไปเพื่อใช้ในการยื่นคำ�ร้องต่างๆ
กรมชลประทาน ได้มีการดำ�เนินการตามนโยบายเร่งรัดของรัฐบาล โดยให้หน่วยงานภายในกรมชลประทาน ต้องดำ�เนินการปักหมุดเพื่อ
แสดงจุดขอรับบริการตามที่ระบุในคู่มือประชาชนฯ ซึ่งจะประกอบด้วย
1.1 สำ�นักฯ/กองส่วนกลาง (สามเสน/ปากเกร็ด)
1.2 สำ�นักงานชลประทานที่ 1 – 17
1.3 โครงการชลประทานจังหวัด
1.4 โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษา
1.5 โครงการก่อสร้างที่ 1 – 17
1.6 สำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 – 16
1.7 สำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 – 13
1.8 สำ�นักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ�เพื่อเกษตรกรรมที่ 1 – 35
1.9 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 3 แห่ง

การปักหมุดเพื่อแสดงจุดขอรับบริการตามที่ระบุในคู่มือประชาชนฯ
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แผนการดำ�เนินงานต่อเนื่องในระยะที่ 2 ประกอบด้วย
1. จัดทำ� MOU กับกรมการปกครองเพื่อขอใช้ข้อมูลจากเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน 13 หลัก ในการยืนยันตัวบุคคลผู้มาขออนุมัติ
อนุญาต แทนการใช้สำ�เนาเอกสาร
2. จะต้องปรับปรุงแบบฟอร์มคำ�ร้องในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ง่าย สะดวก และสอดคล้องกับข้อมูลที่มีในบัตรประจำ�ตัวประชาชน
แบบ Smart Card เนื่องจากเมื่อประชาชนมาขอใช้บริการสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นลงสู่แบบฟอร์มได้ทันที ไม่จ�ำ เป็นจะต้องมากรอกข้อมูล
เพิ่มเติม พร้อมทั้งให้สรุปแนวทางการปฏิบัติของคู่มือแต่ละเล่มออกมาในลักษณะ Info graphic 1 แผ่น ซึ่งประชาชนผู้รับบริการเข้าใจง่าย
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำ�เนินการพัฒนา Software ที่ใช้กับ Smart Card Reader เพื่อให้ตอบสนองตาม
Template ของแบบฟอร์มคำ�ร้องขออนุญาต ในการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้มายื่นคำ�ร้อง
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เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทางการเกษตร
ปรับเปลี่ยนการใช้น้ำ�
ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และชุมชนในพื้นที่

เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มผู้ใช้นำ�้

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

3

ส่วนที่

รายงานการเงินของกรมชลประทาน
รายงานการเงิน
ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
สถิติภาคการเงิน

รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
( หน่วย : บาท )

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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คิดเป็นร้อยละ

1,445,088,320.56
4,452,512,594.59
82,607,907.43
4,767,492.75
5,984,976,315.33

0.42
1.28
0.02
1.72

828,354,163.16
160,003,798,264.44
180,217,834,140.36
2,356,221.17
341,052,342,789.13
347,037,319,104.46

0.24
46.11
51.93
98.28
100

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
( หน่วย : บาท )

คิดเป็นร้อยละ

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

957,399,708.73
1,026,168,408.00
36,330.00
2,258,049,694.49
193,893.48
4,241,848,034.70

0.28
0.29
0.65
1.22

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

32,106,436.23
8,820,000.00
2,112,453.80
43,038,890.03
4,284,886,924.73

0.01
0.01
1.23

สินทรัพย์สุทธิ

342,752,432,179.73

98.77

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง (ตำ�่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ

76,356,181,337.91
266,396,250,841.82
342,752,432,179.73

22.00
76.77
98.77

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

347,037,319,104.46

100

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
( หน่วย : บาท )

คิดเป็นร้อยละ

รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล

64,005,356,508.13
64,005,356,508.13

96.88
96.88

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน

1,291,937,840.22
763,019,664.20
5,071,203.96
2,060,028,708.38
66,065,385,216.51

1.96
1.15
0.01
3.12
100

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
รายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้ สูงกว่าค่าใช้จ่าย

7,554,431,935.21
3,091,362,412.32
40,204,123.25
11,629,103,161.87
629,791,097.71
861,469,018.85
14,147,304,560.39
983,717,199.30
358,973,944.01
2,422,648,448.79
41,719,005,901.70
24,346,379,314.81
(2,556,068.34)
24,343,823,246.47

11.43
4.68
0.06
17.60
0.95
1.30
21.41
1.49
0.54
3.67
63.15
36.85
36.85
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

งบเปรียบเทียบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - 2561
( หน่วย : พันบาท )

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

2561

2560

คิดเป็นร้อยละ
2561
2560

5,984,976
341,052,343
347,037,319

5,078,549
321,408,991
326,487,540

1.72
98.28
100

1.55
98.45
100

4,241,848
43,038
4,284,886

3,276,099
43,911
3,320,010

1.22
0.01
1.23

1.00
0.02
1.02

342,752,433
347,037,319

323,167,530
326,487,540

98.77
100

98.98
100

งบเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย 								
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - 2561
( หน่วย : พันบาท )
2561

2560

คิดเป็นร้อยละ
2561
2560

รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน

64,005,356.00
2,060,029.00
66,065,385.00

62,299,202
19,134
62,318,336

96.88
3.12
100

99.97
0.03
100

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน

41,719,006.00
24,346,379.00

39,826,764
22,491,572

63.15
36.85

63.91
36.09

รายได้ / ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง / (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายการพิเศษ
รายได้สูง / (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

24,346,379.00
(2,556)
24,343,823.00

22,491,572
(17,482)
22,474,090

36.85
36.85

36.09
36.09

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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การวิเคราะห์แสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
0.00%
0.24%

0.42%
1.28%
0.02%
0.00%

สินทรัพย์หมุนเวียน
46.11%

51.93%

ร้อยละ 1.72

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0.42
1.28
0.02
0.00

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

51.93
46.11
0.24
0.00

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

ร้อยละ 98.28

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทานมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 1.72 (5,984,976,315.33 บาท)
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 98.28 (341,052,342,789.13 บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนรายการหลักเป็นลูกหนี้อื่นระยะสั้นร้อยละ 1.28 (4,452,512,594.59 บาท) รองลงมาเป็นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดร้อยละ 0.42 (1,445,088,320.56 บาท) ประกอบด้วยเงินสดในมือ จำ�นวน 1,196,181.34 บาท เงินทดรองราชการ จำ�นวน
8,820,000.00 บาท เงินฝากสถาบันการเงิน จำ�นวน 696,165,514.83 บาท และเงินฝากคลัง จำ�นวน 738,906,624.39 บาท วัสดุคงเหลือ
ร้อยละ 0.02 (82,607,907.43 บาท) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.00 (4,767,492.75 บาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการหลักเป็นสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ร้อยละ 51.93 (180,217,834,140.36 บาท) รองลงมาเป็น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 46.11 (160,003,798,264.44 บาท) ประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) จำ�นวน
3,405,803,476.40 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเกิน 10 ปีขึ้นไป ครุภัณฑ์ (สุทธิ) จำ�นวน
1,851,378,061.81 บาท และงานระหว่างก่อสร้าง จำ�นวน 154,746,616,726.23 บาท ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว ร้อยละ
0.24 (828,354,163.16บาท) และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ 0.00 (2,356,221.17 บาท) ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
จำ�นวน 2,356,215.17 บาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ) จำ�นวน 6.00 บาท
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
0.65%
0.00%
0.29%
0.28%

0.00%
0.01%
0.00%
0.00%

22.00%

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียน
76.77%

ร้อยละ 1.22

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

0.28
0.29
0.00
0.65
0.00

ร้อยละ 0.01

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว ร้อยละ 0.01
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ร้อยละ 0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ร้อยละ 0.00

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน
รายได้สูง(ตำ�่ )กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ร้อยละ 98.77

ร้อยละ 22.00
ร้อยละ 76.77

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทานมีหนีส้ นิ และสินทรัพย์สทุ ธิ ประกอบด้วยหนีส้ นิ รวม คิดเป็นร้อยละ 1.23 (4,284,886,924.73
บาท) และสินทรัพย์สุทธิร้อยละ 98.77 (342,752,432,179.73 บาท)
หนี้สินรายการหลักเป็นหนี้สินหมุนเวียนประเภทเงินรับฝากระยะสั้นร้อยละ 0.65 (2,258,049,694.49 บาท) เจ้าหนี้ระยะสั้นร้อยละ
0.29 (1,026,168,408.00 บาท) เจ้าหนี้การค้าร้อยละ 0.28 (957,399,708.73 บาท) หนี้สินหมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.00 (193,893.48 บาท)
เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน้ ร้อยละ 0.00 (36,330.00 บาท) และหนีส้ นิ รายการรองเป็นหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนประเภทเจ้าหนีเ้ งินโอน
และรายการอุดหนุนระยะยาวร้อยละ 0.01 (32,106,436.23 บาท) เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาวร้อยละ 0.00 (8,820,000.00 บาท)
และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นร้อยละ 0.00 (2,112,453.80 บาท)
สินทรัพย์สุทธิร้อยละ 98.77 (342,752,432,179.73 บาท) ประกอบด้วย ทุนที่เกิดจากการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามเกณฑ์คงค้าง
ร้อยละ 22.00 (76,356,181,337.91 บาท) และรายได้สูง (ตำ�่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมร้อยละ 76.77 (266,396,250,841.82 บาท)

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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รายได้
1.15%
0.01%

1.96%

รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากแหล่งอื่น
96.88%

ร้อยละ 96.88

ร้อยละ 96.88

ร้อยละ 3.12

รายได้จากเงินกู้
ร้อยละ 1.96
และรายได้อื่นจากรัฐบาล
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ร้อยละ 1.15
รายได้อื่น
ร้อยละ 0.01

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทาน มีรายได้จากรัฐบาลร้อยละ 96.88 (64,005,356,508.13 บาท) และรายได้จากแหล่งอื่น
ร้อยละ 3.12 (2,060,028,708.38 บาท)
รายได้จากรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงบประมาณร้อยละ 96.88 (64,005,356,508.13 บาท) ประกอบด้วย รายได้จากงบบุคลากร จำ�นวน
6,539,427,060.55 บาท รายได้จากงบดำ�เนินงาน จำ�นวน 1,892,769,312.30 บาท รายได้จากงบลงทุน จำ�นวน 39,885,607,187.99 บาท ซึง่ เป็น
รายได้ทใ่ี ช้ในการจัดหาแหล่งน�ำ้ และเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทานและใช้ในการจัดการน�ำ้ ชลประทาน รายได้จากงบอุดหนุน จำ�นวน 337,379.30 บาท
รายได้จากงบกลาง จำ�นวน 4,373,650,320.36 บาท รายได้จากงบรายจ่ายอื่น จำ�นวน 1,120,405,193.42 บาท มีเบิกเกินส่งคืน
เงินงบประมาณ จำ�นวน 69,490,942.08 บาท และรายได้จากงบประมาณปีก่อน (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน) จำ�นวน
10,262,650,996.29 บาท
รายได้จากแหล่งอื่น ร้อยละ 3.12 (2,060,028,708.38 บาท) ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล ร้อยละ 1.96
(1,291,937,840.22 บาท) รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ร้อยละ 1.15 (763,019,664.20 บาท) และรายได้อื่น ร้อยละ 0.01
(5,071,203.96 บาท)
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

ค่าใช้จ่าย
0.54%
1.49%
3.67%

11.43%

4.68%
21.14%

0.06%

17.60%
1.30%
0.95%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
และบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

11.43
4.68
0.06
17.60
0.95
1.30
21.14
1.49

ร้อยละ 0.54
ร้อยละ 3.67

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทานมีคา่ ใช้จา่ ยส่วนใหญ่เป็นค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่ายร้อยละ 21.41 (14,147,304,560.39
บาท) รองลงมาเป็นค่าใช้สอยร้อยละ 17.60 (11,629,103,161.87 บาท) ค่าใช้จ่ายบุคลากรร้อยละ 11.43 (7,554,431,935.21 บาท)
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญร้อยละ 4.68 (3,091,362,412.32 บาท) ค่าใช้จ่ายอื่นร้อยละ 3.67 (2,422,648,448.79 บาท) ค่าสาธารณูปโภค
ร้อยละ 1.30 (861,469,018.85 บาท) ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 1.49 (983,717,199.30 บาท) ค่าวัสดุ
ร้อยละ 0.95 (629,791,097.71 บาท) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาคร้อยละ 0.54 (358,973,944.01 บาท) และค่าตอบแทนร้อยละ 0.06
(40,204,123.25 บาท)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร จำ�นวน 7,554,431,935.21 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน จำ�นวน 2,466,012,526.34 บาท ค่าจ้าง จำ�นวน
2,898,207,422.18 บาท ค่ารักษาพยาบาล จำ�นวน 557,955,330.54 บาท เงินช่วยการศึกษาบุตร จำ�นวน 56,463,109.50 บาท และ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น จำ�นวน 1,575,793,546.65 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น จำ�นวน 2,422,648,448.79 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดซื้อที่ดิน
ค่าสาธารณูปโภค จำ�นวน 861,469,018.85บาท ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า จำ�นวน 740,890,877.92 บาท ค่าน้ำ�ประปา จำ�นวน
23,699,633.72 บาท และค่าสาธารณูปโภคอื่น จำ�นวน 96,878,507.21 บาท
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย จำ�นวน 14,147,304,560.39 บาท ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำ�นวน
321,805,640.98 บาท ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ จำ�นวน 677,103,664.79 บาท ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน จำ�นวน
13,144,270,431.64 บาท และค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำ�นวน 4,124,822.98 บาท
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมชลประทานมีบุคลากรตามบัญชีถือจ่ายประกอบด้วยข้าราชการจำ�นวน 6,591 คน ลูกจ้างประจำ�
จำ�นวน 10,299 คน พนักงานราชการจำ�นวน 7,146 คน)
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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โครงการก่อสร้างเพิ่มปริมาณนำ�้ ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนแม่กวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างพัฒนาลุ่มนำ�้ ตาปี - พุมดวง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำ�ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ�คลองหลวง จังหวัดชลบุรี
โครงการก่อสร้างห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนำ�้ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ�ห้วยน้ำ�รี
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนำ�้ น้ำ�ปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดพะเยา
โครงการก่อสร้างวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการก่อสร้างบรรเทาอุทกภัยอเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)
โครงการก่อสร้างบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมทั้งสิ้น

โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ ภาคใต้ชายแดน
โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อน
แห่งเอเซีย
โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชน
โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน
ข้าวอินทรีย์
โครงการบริหารจัดการลุ่มนำ�้ โขง ชี มูล อย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์
โครงการบริหารจัดการนำ�้

0.0176
0.0007
0.0395
0.5336
0.0280
0.0521

43.210
12.120
41.710
40.280
0.730
57.180
98.070
0.000
67.350
0.000

379.38
445.79
223.11
336.46
4.57
521.09
179.92
-

1,098.04
56.54

45,282.80

94.800

ไร่
ไร่

1,449.02

50,460 0.0434
3,250 0.1584

0 0.0000 ครัวเรือน
3,800 0.0362
ไร่

63.97
137.54

2,189.69
514.73

0 0.0000 ครัวเรือน

150 50.2284
2,300 0.0300
50 1.0272

2,060 0.1091
1,610 0.0857

277,583
214,585
9,000
250
700
500

รวมทั้งสิ้น

ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดนำ�้ ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนำ�้ คลองหลวง จังหวัดชลบุรี
ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดปราจีนบุรี
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนำ�้ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนำ�้ ห้วยน้ำ�รีอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดอุตรดิตถ์
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนำ�้ น้ำ�ปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดพะเยา
ก่อสร้างโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อสร้างบรรเทาอุทกภัยอเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)

45,282.80

1,098.04
56.54

-

179.92

4.57
521.09

445.79
223.11
336.46

379.38

2,189.69
178.76
335.97
1,449.02

63.97
137.54

จัดหาแหล่งนำ�้ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (พิเศษขนาดใหญ่)
จัดหานำ�้ เพื่อการเกษตร
จัดหาแหล่งนำ�้ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (จัดการลุ่มน้ำ�โขง)
เกษตรแปลงใหญ่
พัฒนาแหล่งนำ�้ และระบบกระจายน้ำ�ภาคเหนือ
ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณนำ�้ ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่
ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มนำ�้ ตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20.44

2,782.10
893.32
417.38
8,756.80
6,190.49
3,713.54
1,317.54
4,882.67
156.95
355.59
133.39
19.60
11.76
14.28
224.65
5.46
132.44
7,534.26
68.93
51.36

ต้นทุน

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อกิจกรรม
หน่วย การดำ�เนินงาน
(ร้อยละ)
นับ
ไร่
การจัดการงานชลประทาน
แห่ง
ก่อสร้างแหล่งนำ�้ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ไร่
การปรับปรุงงานชลประทาน
ไร่
การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งนำ�้ ในพื้นที่รับน้ำ�
ก่อสร้างแหล่งนำ�้ และระบบส่งน้ำ�เพื่อชุมชน / ชนบท
ไร่
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ไร่
การจัดการคุณภาพนำ�้
ไร่
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต
ครัวเรือน
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการจัดการนำ�้
ไร่
ระบบส่งนำ�้ และการกระจายน้ำ�
ไร่
การบริหารจัดการนำ�้ และกระจายน้ำ�
พัฒนาแหล่งนำ�้ เพื่อการเกษตร
ไร่
การพัฒนาและการบริหารจัดการนำ�้ เพื่อการเกษตร
ครัวเรือน
ระบบกระจายนำ�้ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
แผนงานบรรเทาอุทกภัยภาคใต้
ครัวเรือน
พัฒนาระบบบริหารจัดการนำ�้ เพื่อการเกษตรสนับสนุนแปลงใหญ่
ไร่
แผนจัดการทรัพยากรนำ�้
ครัว
การจัดหาแหล่งนำ�้ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ตลาดผลไม้เมืองร้อน)

20.44

7,534.26
68.93
51.36

224.65
137.90

4,882.67
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากนำ�้
156.95
โครงการจัดการคุณภาพนำ�้
โครงการพัฒนาแปลงใหญ่
355.59
133.39
โครงการด้านการบริหารจัดการนำ�้ ขนาดใหญ่
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้
19.60
โครงการเพิม่ ผลผลิตและมูลค่าปาล์มน้ำ�มันในพืน้ ทีเ่ กษตรภาคใต้
26.04

8,756.80 1,054,547 0.0083
11,221.57 160,060 0.0701

โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
โครงการจัดหาแหล่งนำ�้ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ปริมาณ

การจัดการนำ�้ ชลประทาน
โครการส่งเสริมการดำ�เนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

ต้นทุน

จำ�นวน
เงิน
2,782.10 25,250,000 0.0001
1,310.70
430 3.0481

ชื่อผลผลิต

รายงานต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมของกรมชลประทาน			
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)				
							
ต้นทุน/ผลผลิต ความก้าวหน้า

-

โครงการ

78 28.0729 โครงการ
18 9.9311 โครงการ
10 33.5970 โครงการ

67.350
0.000

0.000

98.070

0.730
57.180

12.120
41.710
40.280

43.210

94.800

ต้นทุน/ผลผลิต ความก้าวหน้า
จำ�นวน
หน่วย การดำ�เนินงาน
(ร้อยละ)
เงิน
นับ
2.2860 โครงการ
2.4884
แห่ง
6.2296
แห่ง
2.2751 โครงการ
40.1980 โครงการ
132.6264 โครงการ
12.3135 แห่ง
45.2099 แห่ง
1.0899 โครงการ
25.3993 โครงการ
133.3900 โครงการ
19.6000 โครงการ
11.7600 โครงการ
14.2800 โครงการ
28.0813 โครงการ
5.4600 โครงการ
66.2200 โครงการ
7,534.2600 โครงการ
17.2325 โครงการ
51.3600 โครงการ
0
โครงการ
6 22.9233 โครงการ

0

1,217
359
67
3,849
154
28
107
108
144
14
1
1
1
1
8
1
2
1
4
1

ปริมาณ

ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
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สถิติภาคการเงิน
ร้อยละ

1.63
0.40
0.70
0.40
0.08

5.40
18.82
4.10 15.54
4.64 14.74
2.11
12.13
1.51
3.91

ต.ค.

พ.ย.

60.11
54.02 56.13
49.06
52.75
50.11
46.55
45.41 42.57
42.22 36.94
40.75
30.69
33.30
30.72 34.05
23.98
28.35
21.76 22.15 22.92
20.49
16.76 18.52

ธ.ค.

93.46
89.39
84.49
80.92
79.00 78.50
75.56
77.92
70.70
72.79 76.05
67.78 68.30 66.58
64.02 58.99
63.62
50.08

57.26

49.12

7.71
ม.ค.

2557

ก.พ.

มี.ค.

2558

เม.ย.

2559

พ.ค.

มิ.ย.

2560

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เดือน

2561

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ – รายจ่ายลงทุน (ระบบ MIS) ปี 2557 - 2561

ร้อยละ

2.36
1.50
1.77
1.50
1.24
ต.ค.

94.44
90.69
86.79
82.33
81.39
76.29 80.25 78.37 80.86
71.02 73.86
69.89
68.24 65.66 70.80
62.14
67.64
60.49
60.94
53.29
51.49 54.01 57.28
54.92
50.84
52.76
48.43
47.38 45.88
46.71
39.82 44.40
43.28
32.10
36.93
31.93 30.31
25.19
19.61 23.41 22.15 24.80 26.96
16.78 16.08 19.11
18.52
13.90 11.69
6.89
6.32 4.21
7.18
5.96 3.82
เดือน
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

2557

ก.พ.

2558

มี.ค.

เม.ย.

2559

พ.ค.

2560

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2561

สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (ระบบ MIS) ปี 2557 - 2561

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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ปรับเปลี่ยนการใช้น้ำ�
ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และชุมชนในพื้นที่

เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มผู้ใช้นำ�้

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

4

ส่วนที่

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน
รางวัลแห่งความสำ�เร็จของกรมชลประทาน
กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งนำ�้ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ
ลักษณะลุ่มนำ�้
ภารกิจด้านการป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ�
ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหาร
จัดการน้ำ�ชลประทานในระดับพื้นที่
ภารกิจด้านการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

พระราชกรณียกิจด้านการชลประทาน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำ�เนินไป
ทรงเปิดโครงการอ่างเก็บนำ�้ นฤบดินทรจินดา ณ บ้านแก่งยาว ตำ�บลแก่งดินสอ อำ�เภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำ�นฤบดินทรจินดา หรือชื่อเดิมว่าโครงการห้วยโสมง
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ เป็นโครงการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำ�ริให้ด�ำ เนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เพื่อแก้ปัญหา
น้ำ�ท่วมและภัยแล้ง ผลักดันน้ำ�เค็ม น้ำ�เน่าเสีย ในแม่น้ำ�ปราจีนบุรีและแม่น้ำ�บางปะกง เพื่อ
รักษาระบบนิเวศ รวมทัง้ เป็นแหล่งน�ำ้ สำ�หรับให้ราษฎรใช้เพือ่ การอุปโภคบริโภคได้ตลอดทัง้ ปี
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไป
ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
โดยมีดร.สมเกียรติ ประจำ�วงษ์ อธิบดีกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ
รับเสด็จ และกราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�โดยรอบ
พื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปปฏิบตั พิ ระราช
กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก กองพลทหารราบที่ 7
อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 1 กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำ�เนินงานด้านการสนับสนุน พัฒนา
แหล่งน�ำ้ และงานเกีย่ วกับการชลประทาน ในการนีค้ ณะผูบ้ ริหาร และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านมูเซอหลังเมือง ตำ�บลบ้านนา
อำ�เภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน และนายสิงหา
ผจงกิจการ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ นายพิษณุ ชอบประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการ
ชลประทานตาก นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 2 ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีส่ ำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
เฝ้าฯ รับเสด็จ
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เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนท่านผูห้ ญิงพรสม กุณฑลจินดา ตำ�บลสามหมืน่ อำ�เภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำ�นวยการ
ส่วนวิศวกรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา ตำ�บลแม่อุสุ อำ�เภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน และนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานชลประทานที่ 4 นายสิงหา ผจงกิจการ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ เฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองชะลาบ (ศูนย์ผลิตและ
กระจายพันธุ์สัตว์) ตำ�บลตากตก อำ�เภอบ้านตาก จังหวัดตาก (จุดที่ 2) ทรงเปิดป้ายโครงการ
พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองชะลาบ ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ พร้อมกับทรง
ติดตามผลการดำ�เนินโครงการ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อม
ด้วยนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
กรมชลประทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา สำ�นักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ เฝ้าฯ รับเสด็จ
และนายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานตาก กราบบังคมทูลถวายรายงาน
ผลการดำ�เนินงานก่อสร้างโครงการ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเยี่ยมชม
โครงการอ่างเก็บนำ�้ นฤบดินทรจินดา ตำ�บลแก่งดินสอ อำ�เภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวฒ
ั น์ ศัลยกำ�ธร รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และประชาชนในพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จ
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เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผล
และความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานหลักสูตรเสริมประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการน้ำ�ในชีวิตประจำ�วัน และการชลประทานเบื้องต้นอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและ
โครงการ) กรมชลประทาน นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 17
พร้อมข้าราชการกรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จและถวายรายงาน
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำ�เนินไปปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรี ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านถ�ำ้ หิน หมูท่ ่ี 5
ตำ�บลสวนผึ้ง อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) พร้อมด้วยนายสัณฐิต พีรานนท์ ผูอ้ �ำ นวยการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ และนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 13 นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำ�นวยการโครงการ
ชลประทานราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวัน 18 พฤษภาคม 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเทคนิค
มีนบุรีอนุสรณ์ โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน
และโครงการ) ผู้แทนกรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินเป็นประธาน
ในพิธเี ปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินนี าถ” ครัง้ ที่ 12 ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารมูลนิธิสวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกรมชลประทาน
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยคณะข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังค่ายพ่อขุน
ผาเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทอดพระเนตรการดำ�เนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
เกษตรอินทรีย์ ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเริ่มดำ�เนินงานเมื่อ
ปี 2560 มีพื้นที่กว่า 77 ไร่ แบ่งเป็น 9 พื้นที่ ครอบคลุมเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ ประมง และ
การจัดวางระบบชลประทาน โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพรชัย แสงอังสุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 10 นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงาน นายเชษฐา
ดิษยมาลย์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ กำ�ลังพลกองพลทหารม้าที่ 1
ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม
ตำ�บลบ้านโฮ่ง อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานตามแนวพระราช
ดำ�ริ ด้านการเกษตร ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ� และด้านอื่นๆ โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1 กราบบังคมทูลรายงานผลการดำ�เนินงานโครงการ
ปรับปรุงอ่างเก็บนำ�้ ห้วยเดื่อ และอ่างเก็บน้ำ�ห้วยหินฝน บ้านดอยก้อม หมู่ที่ 6 ตำ�บลบ้านโฮ่ง
อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน โดยโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ�ห้วยเดื่อ จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งให้กับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรจากเดิม 300 ไร่ เป็น 400 ไร่ และ
โครงการอ่างเก็บนำ�้ ห้วยหินฝน จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ�อีกกว่า 420 ไร่
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตร
ผลการดำ�เนินการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ตำ�บลระแงง อำ�เภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคม
ทูลรายงานการดำ�เนินงานโครงการก่อสร้างแก้มลิงกุดไผท พร้อมอาคารประกอบ ตำ�บล
ระแงง อำ�เภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นโครงการในพระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพระราชประสงค์เพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำ�ท่วม
ซ้ำ�ซาก โดยเริ่มดำ�เนินการเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 สามารถเก็บกักน้ำ�ได้ 350,000
ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 1,500 ไร่ 346 ครัวเรือน ประชากร 1,513 คน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ตำ�บลคลองพา อำ�เภอ
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 15 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่กี่ยวข้องร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและถวาย
รายงานเกีย่ วกับการบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ที่ โครงการทำ�นบดินบ้านทับสมิงคลาพร้อมระบบ
ส่งน้ำ�อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ หมู่ 11 บ้านทับสมิงคลา ตำ�บลคลองพา อำ�เภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จงานของดีเมืองนรา ประจำ�ปี
2561 ครั้งที่ 43 และทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมชลประทาน โดยมีนายกฤษฎา
บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานชลประทานที่ 17 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ
ภายใต้แนวคิด “ทศมราช สืบสานศาสตร์พระราชา” เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ� ซึ่งน้ำ�เป็นสิ่งสำ�คัญในการดำ�รงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของพสกนิกร ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
(สวน ร.5) ถนนศูนย์ราชการ ตำ�บลโคกเคียน อำ�เภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังบ้านเปล
หมู่ที่ 3 ตำ�บลกะลุวอเหนือ อำ�เภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรผลการ
ดำ�เนินงานแปลงเกษตรตัวอย่างของนายมูหัมมัด ยูนุ เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำ�ริ
ปี 2557 ในการพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัดให้สามารถปลูกพืชได้ จึงขอคำ�แนะนำ�จากศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ทีไ่ ด้ด�ำ เนินโครงการพัฒนาพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นรอบ
ศูนย์จำ�นวน 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ต�ำ บลกะลุวอและตำ�บลกะลุวอเหนือ พร้อมจัดฝึกอบรม
ให้มีความรู้ในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน โดยมี
นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 17 พร้อมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับราษฎรผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่อำ�เภอบางระกำ� จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารยิมเนเซียม เทศบาลบางระกำ�
เมืองใหม่ อำ�เภอบางระกำ� จังหวัดพิษณุโลก 1,369 ชุด ซึ่งราษฎรผู้เดือดร้อนจำ�นวน 1,369
ครัวเรือน จำ�นวน 6 ตำ�บล 33 หมูบ่ า้ น ได้แก่ต�ำ บลบางระกำ� ตำ�บลปลักแรด ตำ�บลหนองกุลา
ตำ�บลพันเสา ตำ�บลบ่อทอง และตำ�บลบึงกอก โดยมีนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ แต่งเนตร ผูอ้ �ำ นวยการโครงการชลประทาน
พิษณุโลก และนายชำ�นาญ ชูเที่ยง ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษายมน่าน
ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์น�ำ้ ด้านการบริหารจัดการน�ำ้ ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
และการบริหารจัดการนำ�้ ในพื้นที่โครงการบางระกำ�โมเดล 60
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำ�เนินงานโครงการจัดหาน้ำ�
เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตําบลบางสะพาน บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 9 ตําบลบางสะพาน
อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่างเก็บน้ำ�หุบตาหวัด) และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 14 กล่าวสรุปแผนงานโครงการ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
นำ�้ ท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร
ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่าย
วิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทาน
เพชรบุรี นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อ�ำ นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาเพชรบุรี พลตรี
สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำ�เภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการ
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยได้รับฟังการ
บรรยายสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
ได้แก่ 1) โครงการอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยแม่ปา่ ไผ่ อำ�เภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2) โครงการอ่างเก็บน�ำ้
แม่ปอน อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) โครงการฝายทดน�ำ้ แม่ฮอด อำ�เภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์วิเคราะห์และประมวลสถานการณ์น้ำ� ชั้น 1 สำ�นักงาน
ชลประทานที่ 1 อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
พื้นที่ภาคเหนือ ติดตามการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ� ตามที่ทรงรับไว้เป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ รวมถึงโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ�้
และบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับราษฎร โดยมีนายวชิระ เอี่ยมลออ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 บรรยายสรุปข้อมูลการดำ�เนินงานโครงการ

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการ
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย
1) โครงการอ่างเก็บนำ�้ ป่าตึงงาม อำ�เภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำ�พูน 2) โครงการอ่างเก็บน้ำ�
ห้วยป่ากล้วย อำ�เภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำ�พูน และ 3) โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยโทก อำ�เภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พืน้ ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี เพือ่ หารือ
รับฟังปัญหาในการดำ�เนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริพ้ืนที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนให้โครงการฯ สามารถดำ�เนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว โดยมีคณะที่ปรึกษาฯ คณะอนุกรรมการฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้แทนจากหน่วยราชการต่างๆ
เข้าร่วมการประชุม ในโอกาสนี้นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน
ได้ชแ้ี จงรายละเอียดโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ในเขตพืน้ ทีส่ �ำ นักงานชลประทานที่ 5
กรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ พร้อมคณะที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยภูมิ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามการดำ�เนินโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน�ำ้ ลำ�น�ำ้ ชีอนั เนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอบ้านเขว้า อำ�เภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง กรมชลประทาน นายศักดิศ์ ริ ิ อยูส่ ขุ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 6 นายทรงศักดิ์ เสาวัง ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงาน
นายมงคล ทองจะโป๊ะ ผู้อ�ำ นวยการส่วนวิศวกรรม นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อ�ำ นวยการ
สำ�นักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 6 นายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทาน
ชัยภูมิ นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาพรม - เชิญ
นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อ�ำ นวยการโครงการก่อสร้าง สำ�นักงานชลประทานที่ 6 และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามงาน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผล
การดำ�เนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำ�ลำ�สะพุง (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง กรมชลประทาน
และนายสนฑ์ จินดาสงวน ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 และ
ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำ�ให้พื้นที่
รับประโยชน์ ในฤดูฝน 40,000 ไร่ ฤดูแล้ง 5,000 ไร่
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผล
การดำ�เนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำ�ลำ�สะพุง (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง กรมชลประทาน
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 6 นายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อ�ำ นวยการ
โครงการชลประทานชัยภูมิ นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุง
รักษาพรม - เชิญ นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อ�ำ นวยการโครงการก่อสร้าง และนายสนฑ์
จินดาสงวน ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามการ
ดำ�เนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ โครงการอ่างเก็บน้ำ�ห้วยทรายขมิ้นอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน
กล่ า วต้ อ นรั บ และบรรยายสรุ ป ความก้ า วหน้ า การดำ � เนิ น งานโครงการอ่ า งเก็ บ น้ำ� ห้ ว ย
ทรายขมิน้ อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ และเดินทางไปยังประตูระบายน�ำ้ สุรสั วดี ตำ�บลนาตง
วัฒนา อำ�เภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีนายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำ�นวยการโครงการ
ชลประทานสกลนคร บรรยายสรุปข้อมูลการดำ�เนินงานพัฒนาหนองหาร
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามการขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
ตามพระราชดำ�ริ ตำ�บลหมอกจำ�แป่ อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายจานุวัตร
เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายกตัญญู ใจชื้น
ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎร โดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ให้โครงการ
ชลประทานแม่ฮ่องสอนได้พิจารณา โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำ�อ่างเก็บน้ำ�ปางอุ๋งภายใน
ศูนย์ปางตองฯ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามการขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ณ โครงการรักษ์น้ำ�เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
อ่างเก็บน้ำ�บ้านห้วยโป่งอ่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำ�นวยการ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับทราบผลการ
ดำ�เนินงานและสร้างขวัญกำ�ลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน นายชัชชัย เพชรอักษร หัวหน้าฝ่าย
ออกแบบส่วนวิศวกรรม และนายศุภมิตร กฤษณมิตร หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขือ่ น
และอาคารชลประทาน ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและการดำ�เนินงานของอ่างเก็บน้ำ�

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
โครงการอ่างเก็บนำ�้ บ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำ นวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญ
กองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง และนายบุญรอด หาญองอาจ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานภาพ ความก้าวหน้า
การก่อสร้างโครงการ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำ�โดยระบบท่อเพื่อช่วยเหลือราษฎร
หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6 และ 8 พื้นที่ชลประทาน 6,490 ไร่ สามารถเพิ่มความจุเก็บกักจากเดิม
1.92 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ผลการดำ�เนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำ�แม่พริก (ผาวิ่งชู้) อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอ
แม่พริก จังหวัดลำ�ปาง และพบปะราษฎรในพืน้ ที่ จากนัน้ องคมนตรีได้ปล่อยปลาและปลูกต้น
รวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ�พระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ� โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำ�ปาง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายปรีชา จานทอง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 2
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง และหัวหน้าฝ่าย
โครงการชลประทานลำ�ปางร่วมลงพื้นที่ดูงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม2561
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงพื้นที่ติดตามและ
ขับเคลือ่ นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โครงการ
แก้มลิงกุดเตอะ - กุดหวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริตำ�บลคูซอด อำ�เภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายประพิศ จันทร์ม า รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน
นายชูชาติ รักจิตร ผูอ้ �ำ นวยการกองพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดกลาง นายสมชาย คณาประเสริฐกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 7 นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการ
ขับเคลือ่ นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำ�นักงาน
ชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดำ�ริในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน
นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่ นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานชลประทานที่ 16 และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ�บ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำ�อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ตำ�บล
บางสัก อำ�เภอกันตัง จังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำ�
บางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ บ้านทับคริสต์ ตำ�บลคลองชะอุ่น อำ�เภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฎีกา ร.9) ติดตามผลการดำ�เนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำ�บางทรายนวล
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำ�เนินงานโครงการฯ พบปะกับ
ราษฎรในพื้นที่ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ� ตาม
พระราชดำ�ริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทรงมีความ
ห่วงใยราษฎรในพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย พร้อมด้วยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พลเอก ไพบูลย์
คุ้มฉายา องคมนตรี โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว
กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และผู้บริหารกรมชลประทาน ให้การต้อนรับและบรรยาย
สรุปรายงานถึงสถานการณ์น้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
นำ�้ อัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ พร้อมคณะ ร่วมประชุมเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อ�ำ นวยการโครงการ
ชลประทานเชียงใหม่ นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำ�ที่มีอายุการใช้งานมานาน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุด

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางติดตามและ
ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณ
ป่าลุม่ น�ำ้ ของลุม่ น�ำ้ ปายอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน “ป่าสักนวมินทรราชิน”ี
อำ�เภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังอุโมงค์ผันน้ำ�ลำ�พะยัง
ภูมิพัฒน์ ตำ�บลสงเปลือย อำ�เภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการ
ดำ�เนินงานของโครงการฯ จากนายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทาน
มุกดาหาร การผันน้ำ�จากอ่างเก็บน้ำ�ห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร มายังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำ�
ลำ�พะยัง โดยการเจาะลอดใต้เขาภูบักดี ยาว 740 เมตร กว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร ผันน้ำ�ด้วย
ท่อเหล็ก จากอ่างเก็บน้ำ�ห้วยไผ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 – 1.20 เมตร ความยาวรวม
710 เมตร เพื่อส่งน้ำ�มาที่ถังพักน้ำ�ขนาดใหญ่ และกระจายน้ำ�ด้วยระบบท่อ ความยาวรวม
33.57 กิโลเมตร ไปยังพื้นที่ชลประทาน จำ�นวน 12,000 ไร่
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลือ่ นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริพน้ื ทีภ่ าคกลาง ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามการดำ�เนินงาน
ด้านการบริหารจัดการนำ�้ บริเวณลุ่มแม่น้ำ�เจ้าพระยาตอนล่าง โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์น�ำ้ ในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้
เจ้าพระยา ณ โครงการประตูระบายน้ำ�คลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำ�นักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ พร้อมด้วยนายมนัส
กำ�เนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำ�เนินงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 17
ผู้อำ�นวยการส่วน ผู้อำ�นวยการโครงการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน
ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ มัสยิดดาโต๊ะ
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

รางวัลแห่งความสำ�เร็จกรมชลประทาน
รางวัล “หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2561
ของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา”
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน รับรางวัลหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 ของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา
จากนายวิลาศ สิงหวิสัย ประธานกรรมการมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ที่ห้องประชุม
จินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จังหวัด
นนทบุรี
รางวัล “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace Center)”
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำ�นวยการสำ�นักสำ�รวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
เป็นผู้แทนจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณ
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace Center) พร้อมร่วมนำ�เสนอผลงานในหัวข้อ
“นวัตกรรมสร้างสุข” และ “การวางแผนเพือ่ สร้างองค์กรแห่งความสุข” ในงาน Happy
Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุขปีท่ี 3 ครัง้ ที่ 1 มือถือไมค์ไฟส่องหน้า ณ ห้อง 201
อาคารศูนย์เรียนรูส้ ขุ ภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รางวัล “หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1”
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
นายมนัส กำ�เนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทน กรมชลประทาน เข้าร่วม
งานแสดงผลงาน โครงการเกษตรยั่งยืน 1 ภายใต้เเนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทำ� ชุมชน
บริหาร รัฐเสริมหนุน” ของกรมส่งเสริมการเกษตร และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ตลอดจนผลงานโครงการดีเด่นและชุมชนดีเด่น และเป็นผู้แทนกรมรับโล่เกียรติคุณ
จาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
1 ใน 17 หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
รางวัล “เลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ (Public
Sector Excellence Awards : PSEA) ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบ
รางวัล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ในการนี้ กรมชลประทาน ได้รบั รางวัลเลิศรัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม จำ�นวน 4 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลดีเด่น สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 2. รางวัลดีเด่น สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 3. รางวัลชมเชย สาขาการบริหารราชการแบบ
มีสว่ นร่วม ประเภทรางวัล ผูน้ �ำ หุน้ ส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ได้แก่ นายวันชัย สวัสดิแ์ ดง จากผลงาน การบริหารการใช้น�ำ้
ชลประทานมหาสวัสดิ์ อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 4. รางวัลชมเชย สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล
ผู้น�ำ หุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ำ�ชลประทานอ่างเก็บน้ำ�ห้วยสงสัย อำ�เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน�ำ้ และเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทานตามศักยภาพลักษณะลุม่ น�ำ้
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานกำ�แพงเพชร ร่วมกิจกรรม
กำ�จัดผักตบชวา ครั้งที่ 2 โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำ�แพงเพชร เป็น
ประธานพิธีเปิดกิจกรรม และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาช่วยกัน
กำ�จัดผักตบชวาเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวนกว่า 400 คน ดำ�เนินการกำ�จัดผักตบชวาในลำ�คลอง
ที่มีความกว้าง 50 - 60 เมตร ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ตามแนวทางประชารัฐ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ณ บ้านคลองต้นไทร หมู่ที่ 3 ตำ�บล
ทุ่งทอง อำ�เภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำ�แพงเพชร
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามงาน
ในพื้นที่โครงการส่งนำ�้ และบำ�รุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปรายละเอียด
แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ โครงการสถานีสูบน้ำ�ด้วยไฟฟ้าบ้านหาดรั่ว
อำ�เภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีนายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านการบำ�รุงรักษา) และนายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านจัดสรรน�ำ้ และบำ�รุงรักษา) ให้ค�ำ แนะนำ�แผนงานและการเตรียมความพร้อมของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายสุทธิศกั ดิ์ เชีย่ วพานิช ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 9 รักษาการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 นายมนัส กำ�เนิดมณี ผู้อำ�นวยการ
กองพัสดุ นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผูอ้ �ำ นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษานฤบดินทรจินดา
นายธีรคมน์ อริยสุนทร ผูอ้ �ำ นวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี และนางณภัทร เวียงคำ�มา
ผูอ้ �ำ นวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำ�นักเลขานุการกรม นำ�คณะสือ่ มวลชนลงพืน้ ที่
ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำ�นฤบดินทรจินดา” โครงการห้วยโสมงอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และอยู่ในระหว่าง
ดำ�เนินการก่อสร้างระบบชลประทาน จะแล้วเสร็จในปี 2563

96

ANNUAL REPORT 2018 Royal Irrigation Department

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะและสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจ
ราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานทีท่ จ่ี งั หวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม
อาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน ผู้บริหารในสังกัดกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 3 และผู้บริหารในสังกัด ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
โดยกรมชลประทานได้รายงานผลการดำ�เนินโครงการพื้นที่หน่วงน้ำ�และการปรับปฏิทินการ
เพาะปลูกพืชพื้นที่ลุ่มต่ำ�ทุ่งบางระกำ�และแผนการขยายผลพื้นที่ลุ่มต่ำ�ในโครงการบางระกำ�
โมเดล
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
นายวิวฒ
ั น์ ศัลยกำ�ธร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้มอบ
นโยบายและติดตามผลการดำ�เนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1
นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อ�ำ นวยการส่วนวิศวกรรม นายนิธิ วรมงคล ผู้อำ�นวยการส่วนบริหาร
จัดการน้ำ�และบำ�รุงรักษา นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
และรายงานผลการดำ�เนินงานการบริหารจัดการน้ำ�ลุ่มน้ำ�กวง
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ�ห้วยทรายขมิ้น
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ บ้านห้วยทราย ตำ�บลพังขว้าง อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โดยมีนายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานสกลนคร และเจ้าหน้าที่
ร่วมต้อนรับคณะและติดตามงานในพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยดร.สมเกียรติ ประจำ�วงษ์
เลขาธิการสำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�
ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำ�ได้
ปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง
นายชยันต์ เมืองสง ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดใหญ่ และนายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ให้การต้อนรับ พร้อมรายงาน
ผลงานความก้าวหน้าในการดำ�เนินการก่อสร้าง ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ�ช่วง
แม่แตง – แม่งัด บ้านทับเดื่อ ตำ�บลอินทขิล อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี
กรมชลประทาน ดร.สมเกียรติ ประจำ�วงษ์ เลขาธิการสำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ ณ พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ส่งนำ�้ ช่วงแม่แตง – แม่งัด บ้านทับเดื่อ ตำ�บลอินทขิล
อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้แผนการดำ�เนินงานแล้วเสร็จภายในปี 2564 ตามที่
สำ�นักทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ มอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งรัดโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ใน
อ่างเก็บนำ�้ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำ� แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ�
บรรเทาอุทกภัยและคุณภาพนำ�้ ในลุ่มน้ำ�ปิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ
H.E. Mr.Lu Guihua รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงทรัพยากรน�ำ้ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาแหล่งนำ�้ และชลประทานไทย - จีน ณ ห้อง
134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรม
ชลประทาน (ด้านสำ�รวจและหรือออกแบบ) ผูอ้ �ำ นวยการ และผูเ้ ชีย่ วชาญของกรมชลประทาน
เข้าร่วมการประชุม
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายวิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการฝายมีชีวิตในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บ้านห้วยไร่
ตำ�บลธาตุ อำ�เภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีนายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อ�ำ นวยการ
โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
นายภคินทร์ รูปไธสง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5
นายสมเกียรติ ตั้งจตุพร ที่ปรึกษางานด้านแบบอาคารชลประทาน นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความ
ก้าวหน้าโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ�ห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ตำ�บล
พังขว้าง อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำ�ได้ 3.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
จากเดิม 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่
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(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธาน
การประชุมติดตามผลการดำ�เนินงานและความก้าวหน้าโครงการ “The Study of Efficient
Water Management System based on the Advance Telemetry Technology”
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมชลประทาน กับ Agricultural Development
Consultants Association of Japan (ADCA) ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการติดตั้งระบบ
โทรมาตรบริเวณรอบอ่างเก็บนำ�้ บางพระ สำ�นักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี จำ�นวน
7 จุด ซึ่งสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ Cloud ของกรมชลประทาน พร้อมทั้งมีการติดตั้ง
จอมอนิเตอร์ที่สามารถติดตามสถานการณ์นำ�้ แบบ Real time ที่สำ�นักงานชลประทานที่ 9
พร้อมหารือแผนการทำ�งานร่วมกันใน ปี 2561 – 2562
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
นายวิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ
ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามงานพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพือ่ ติดตามความเรียบร้อยทำ�นบ
กั้นน้ำ� (ฝายบึงบอระเพ็ด) โดยมีดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา
กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 3
นายไพฑูรย์ ศรีมุก ผู้อำ�นวยการส่วนแผนงาน นายฉัตรชัย ทองปอนด์ ผู้อำ�นวยการส่วน
วิศวกรรม นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง และหัวหน้า
ส่วนราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โครงการฟืน้ ฟูแม่น�ำ้ พิจติ ร เพือ่ การระบายน�ำ้ และเก็บกักน�ำ้ เพือ่ การเกษตร ณ ประตูระบายน�ำ้
ดงเศรษฐี แม่น้ำ�พิจิตร ตำ�บลย่านยาว อำ�เภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีดร.ทองเปลว
กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ�
และจัดการนำ�้ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ� สำ�นักงานชลประทานที่ 3) นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผู้อำ�นวยการ
โครงการชลประทานพิจิตร นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา ผู้อ�ำ นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุง
รักษาดงเศรษฐี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ
ร่วมลงพืน้ ทีต่ รวจราชการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ พร้อมทัง้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำ�บลกื้ดช้าง งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้แปลงปลูกรักษาพรรณไม้/ดอกไม้สำ�คัญและไม้หายาก ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
คณะผู้อำ�นวยการส่วน ผู้อ�ำ นวยการโครงการในสังกัดสำ�นักงานชลประทานที่ 1 หัวหน้าส่วน
ราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การ
ต้อนรับ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ตำ�บลกื้ดช้าง อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำ�เนินงาน
ที่ผ่านมา และผลงานที่ประสบความสำ�เร็จของการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ�โดยเครือข่ายลุ่มน้ำ�
แม่กวง ที่ขยายผลจากการดำ�เนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ ณ วัดป่าสักงาม บ้านป่าสักงาม ตำ�บลลวงเหนือ อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำ�นวยการโครงการก่อสร้างสำ�นักงานชลประทานที่ 1 นายนิธิ
วรมงคล ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ�และบำ�รุงรักษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะสื่อมวลชน
ลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำ�เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ และการ
บริหารจัดการนำ�้ ลุ่มน้ำ�ปิง บริเวณฝายวังปาน อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำ�เภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดลำ�พูน โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน บรรยาย
สรุปภาพรวมการบริหารจัดการนำ�้ ลุ่มน้ำ�ปิง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่าย
วิชาการ บรรยายสรุปภาพรวมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
และนายประพิศ บุญมา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง บรรยายสรุปผลการดำ�เนินงานโครงการ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ณ ห้องประชุมอุโมงค์ สำ�นักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 1 อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วย
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่าย
บำ�รุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายประพิศ จันทร์มา
รองอธิบดีฝา่ ยก่อสร้าง นายเสริมชัย เซียวศิรถิ าวร ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักพัฒนาแหล่งน�ำ้ ขนาดใหญ่
และนายวิทย์ วงษ์กมลชุณห์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
นำ�คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ณ พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ�ช่วงแม่แตง – แม่งัด
สัญญาที่ 1 บ้านทับเดือ่ ตำ�บลอินทขิล อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ สามารถเพิม่ ปริมาณ
น้ำ�ต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ�แม่กวงอุดมธารา ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่โครงการคลองระบายน้ำ�หลาก
บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าในการดำ�เนินโครงการ
โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ให้การต้อนรับและ
บรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการ ณ วัดปราสาททอง ตำ�บลไทรน้อย อำ�เภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการคลองระบายน�ำ้ หลากบางบาล – บางไทร ก่อสร้างขึน้
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยาตอนล่าง
ซึ่งมีลักษณะเป็นคอขวด สามารถระบายน้ำ�ได้สูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เมื่อรวม
กับทางผันนำ�้ สายเดิม จะสามารถระบายน้ำ�ได้รวมทั้งหมด 2,930 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ลงพื้นที่ดูงาน
และฟังบรรยายผลการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งนำ้�และ
บำ�รุงรักษากุมภวาปี ณ ตำ�บลเวียงคำ� อำ�เภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายจารึก
วัฒนโกศัย ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี นายนภดล น้อยไพโรจน์
ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษากุมภวาปี ให้การต้อนรับ เมื่อพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวแล้วจะสามารถเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรได้ประมาณ 20,000 ไร่ และลดพื้นที่นำ�้ ท่วม
ได้ประมาณ 21,000 ไร่ สามารถบริหารจัดการน้ำ�ในหนองหานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
ในช่วงฤดูฝนจะกักเก็บน้ำ�ในหนองหานให้ได้ความจุที่ออกแบบไว้ 106 ล้านลูกบาศก์เมตร
จาก 70 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณนำ�้ กักเก็บในหนองหานที่เพิ่มขึ้น 36 ล้านลูกบาศก์เมตร
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความ
ก้าวหน้าโครงการ อ่างเก็บน้ำ�คลองหางแมว จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายชูชาติ รักจิตร
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
พัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่ นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการ
พัฒนาแหล่งนำ�้ ) นายปกครอง สุดใจนาค ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่ที่ 6
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลางที่ 9 และเจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยดร.สมเกียรติ ประจำ�วงษ์
เลขาธิการสำ�นักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ ดร.ทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝา่ ยบำ�รุงรักษา
กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ�ของโครงการ
ในลุม่ น�ำ้ คลองวังโตนด ซึง่ ประกอบด้วย อ่างเก็บน�ำ้ คลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บน�ำ้ คลองประแกด
อ่างเก็บน้ำ�คลองวังโตนด และอ่างเก็บน้ำ�คลองหางแมว หากดำ�เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้ง 4 อ่างเก็บน้ำ� สามารถเก็บกักน้ำ�ได้รวมกันประมาณ 308.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
มีพื้นที่รับประโยชน์ จำ�นวน 130,200 ไร่
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เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม
ติดตาม เร่งรัดการดำ�เนินการก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�เขื่อนแม่กวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชยันต์ เมืองสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�
ขนาดใหญ่ คณะที่ปรึกษากรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำ�เนินงานก่อสร้าง อาทิ กระบวนการ
บริหารจัดการ เครือ่ งจักร - เครื่องมือ เป็นต้น พร้อมกำ�หนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็น
รูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงโดยเร็วที่สุด ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคาร
ที่ท�ำ การฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยดร.สมเกียรติ ประจำ�วงศ์
เลขาธิการสำ�นักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี
กรมชลประทาน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหาร
จัดการน้ำ�หลากลุ่มน้ำ�ยม การปรับการเพาะปลูกข้าวทุ่งบางระกำ� และช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรนอกเขตชลประทานทีม่ นี �ำ้ น้อย โดยมีนายพิพฒ
ั น์ เอกภาพันธ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สุโขทัย พร้อมส่วนราชการ และนายอภิชาติ ธีราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำ�นักงาน
ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายเจตจิต โพธิ์ปลั่ง รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 6 นายมงคล ทองจะโป๊ะ
ผู้อำ�นวยการส่วนวิศวกรรม และนายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และ
บำ�รุงรักษาหนองหวาย นายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษา
ชีกลางและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ�และตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำ�และ
บำ�รุงรักษาหนองหวาย อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผูอ้ �ำ นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง พร้อมด้วยนายธนิต
คำ�มีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 4 นายปวิน พละชัย นายช่างชลประทาน
ชำ�นาญงาน และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ�ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในเขตพื้นที่อำ�เภอเมือง และอำ�เภอเสริมงาม จำ�นวน 4 งาน ได้แก่ งานซ่อมแซมฝายทุ่งนาปง
งานซ่อมแซมฝายทุ่งดง งานซ่อมแซมฝายทุ่งน้ำ�หลง ในเขตตำ�บลบ้านเอื้อม อำ�เภอเมือง และ
งานซ่อมแซมคันดินฝายทุ่งแสนตอ ตำ�บลเสริมกลาง อำ�เภอเสริมงาม จังหวัดลำ�ปาง
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย
นายสุรชั ธนูศลิ ป์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหารโครงการ นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำ�นวณ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม
งานโครงการการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณนำ�้ ต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพล โดยมีผู้นำ�ชุมชน
และราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำ�เนินของโครงการ
และคณะได้ลงพื้นที่ดูสถานที่ที่จะก่อสร้างสถานีสูบน้ำ�บ้านสบเงา อำ�เภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่าย
ก่ อ สร้ า ง กรมชลประทาน พร้ อ มด้ ว ย
นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำ�นวยการ
สำ � นั ก พั ฒ นาแหล่ ง น้ำ � ขนาดใหญ่ แ ละ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความ
ก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบาย
น้ำ�แม่น้ำ�ตรัง จังหวัดตรัง ร่วมกับบริษัทผู้รับจ้าง ตลอดจนหารือแนวทางการบริหารจัดการ
นำ�้ ในช่วงฤดูน้ำ�หลาก
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
พลโท ธนากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจ
ติดตามความก้าวหน้าผลการดำ�เนินงานปรับปรุง โครงการอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยทรายขมิน้ อันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำ�ริ บ้านห้วยทราย ตำ�บลพังขว้าง อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี
นายวัชรพงศ์ ศรีสำ�ราญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ�และปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการ
ชลประทานสกลนคร กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำ�เนินงานปรับปรุง
โครงการอ่างเก็บนำ�้ ห้วยทรายขมิ้นฯ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธาน
พิธีเปิดการประชุมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการชลประทานและการระบายน้ำ� ไทย ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand – Japan Irrigation and Drainage Technology
Exchange) โดยมีนายมิสิโอะ อิชิจิมะ (Mr. Mitsuo Ishijima) Director of Overseas Land
Improvement Cooperation Office, Rural Development Bureau, MAFF หัวหน้า
คณะญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
น้ำ�อัจฉริยะกรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริการพัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต รายได้และความสุข
อย่างยั่งยืน และตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ�ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วง
ฤดูฝน/ฤดูแล้ง ปี 2561/2562 ณ อ่างเก็บน�ำ้ บ้านป่าละอูอนั เนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย
ดร.สมเกียรติ ประจำ�วงษ์ เลขาธิการสำ�นักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ นายโชตินรินทร์ เกิดสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสัญชัย เกตุวรชัย ที่ปรึกษากรมชลประทาน
นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำ นวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งนำ�้ ขนาดกลาง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วม
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำ�เนินงาน

ภารกิจด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ�อย่างบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ�
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560
นายสุรศักดิ์ รังรองธานินทร์ ผูอ้ �ำ นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาช่องแค พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำ�ท่วม
ในพื้นที่ฝั่งซ้ายของคลองส่งนำ�้ ชัยนาท - ป่าสัก ซึ่งได้ประสานขอเครื่องสูบน้ำ�จากสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 10 ติดตั้งที่บริเวณคันคลองฝั่งซ้าย กม. 57 + 000 จำ�นวน 3 เครื่อง ช่วยเหลือ
พื้นที่ได้ประมาณ 1,000 ไร่

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.สมเกียรติ ประจำ�วงษ์ อธิบดี
กรมชลประทาน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา พร้อมด้วยคณะ และ
สื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์นำ�้ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม
โดยมีนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 3 บรรยายสรุปสถานการณ์
นำ�้ ณ เขื่อนเจ้าพระยา อำ�เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
นายพรชัย พ้นชั่ว ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาประแสร์ สำ�นักงาน
ชลประทานที่ 9 ร่วมกับนายประสาน ขาวสะอาด ประธานคณะกรรมการจัดการอ่างเก็บนำ�้
ประแสร์ (JMC) นายมนตรี ศักดิ์พิบูลย์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลชุมแสง
นายพลพจน์ กิจชัยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลห้วยยาง นายหัสภูมิชัย ทับทิม
นายกเทศมนตรีต�ำ บลสองสลึง ผูน้ �ำ ท้องถิน่ กำ�นัน กลุม่ ผูใ้ ช้น�ำ้ ชลประทานอ่างเก็บน�ำ้ ประแสร์
และอาสาสมัครชลประทาน เข้าร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการน�ำ้ ของอ่างเก็บน�ำ้ ประแสร์
ปี 2561 ณ ห้องประชุมโครงการส่งนำ�้ และบำ�รุงรักษาประแสร์ ตำ�บลชุมแสง อำ�เภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�ลำ�พะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยมีดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา กรมชลประทาน ให้การ
ต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการอุโมงค์ผันนำ�้ ลำ�พะยังภูมิพัฒน์ สามารถส่งน้ำ�ได้เฉลี่ยปีละ
ประมาณ 2.50 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถจัดสรรน้ำ�ให้กับพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และ
จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
นายสุพัฒน์ ฤทธิชู ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาโดมน้อย และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นางสาวฉวี วงศ์ประสิทธิพร ผู้อำ�นวยการส่วนวิศวกรรม สำ�นัก
บริหารโครงการ และคณะจากสำ�นักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ในการลงพื้นที่ศึกษา
วางโครงการพิเศษ การพัฒนาแหล่งนำ�้ พื้นที่อพยพเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในแผน
ดำ�เนินการและได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการหารือและตอบ
ข้อซักถาม ณ ห้องประชุมโครงการส่งนำ�้ และบำ�รุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เข้าเยี่ยมชม
โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาประแสร์ และศึกษาดูงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำ�สนับสนุน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุง
รักษาประแสร์ และสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 6 สำ�นักงานชลประทานที่ 9
โดยมีนายสมเจต พานทอง รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วย
นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ�และบำ�รุงรักษา นายนิพนธ์
กิจโกศล ผู้อ�ำ นวยการส่วนวิศวกรรม นายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อ�ำ นวยการโครงการ
ชลประทานระยอง นายทินกร สุทิน ผู้อ�ำ นวยการโครงการชลประทานสระแก้ว นายพรชัย
พ้นชั่ว ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาประแสร์ ร่วมกับ นายธรรมนูญ อินทร์นุช
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรนำ�้ ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิด
และร่วมเวทีงานเสวนา “สานต่อชลประทาน โครงการพระราชดำ�ริ” เพื่อน้อมสำ�นึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เพื่อร่วมใจกันสานต่องานโครงการพระราชดำ�ริ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ�ช่วงฤดูแล้ง รวมถึงรับฟังปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานและร่วมฟัง
การเสวนาประมาณ 200 คน ณ ที่ทำ�การกลุ่มผู้ใช้น้ำ�ชลประทาน แก่งคอย - บ้านหมอ
อำ�เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง มอบหมายให้
นายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานลำ�ปาง เข้าร่วมงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เริม่ ต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ ให้
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีและภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีใ่ นฤดูกาลผลิตใหม่ และให้เกษตรกร
รู้จักใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่
มีนายสุรสีห์ กิตติมลฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด) หมู่ที่ 5 ตำ�บลบุญนาคพัฒนา อำ�เภอเมือง
จังหวัดลำ�ปาง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง มอบหมายให้
นายธนิต คำ�มีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการสถานี
สูบน�ำ้ ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�ำ้ บ้านห้วยมะเกลือ ตำ�บลหัวเสือ อำ�เภอแม่ทะ จังหวัดลำ�ปาง
ร่วมกับนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจ
ราชการที่ 15 และ 16 ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดลำ�ปาง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง พร้อมด้วย
นายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายธนิต คำ�มีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ�
และบำ�รุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลำ�ปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎร
บ้านต้นฮ่างพัฒนา ตำ�บลบ้านค่า อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง ขอพระราชทานโครงการ
ก่อสร้างอ่างเก็บนำ�้ แม่สุย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ปัญหา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการพิจารณาหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561
นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา กรมชลประทาน นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 3 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยา
และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และอุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ สนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 ณ ห้องประชุม
สำ�นักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก และร่วมพิธเี ปิดโครงการบางระกำ�โมเดลปี 2561
พื้นที่ลุ่มตำ�่ ในเขตชลประทาน ตามโครงการบางระกำ�โมเดล ปี 2560 ณ บ้านวังขี้เหล็ก ตำ�บล
ท่าช้าง อำ�เภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นำ�คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ
กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อ�ำ นวยการกองแผนงาน นายสุชาติ เจริญศรี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ�เพื่อ
เกษตรกรรมที่ 15 สำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้มอบหมายให้ นางสาวสุทธินี ทาเทพ วิศวกร
ชลประทานปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำ�นักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ�เพื่อเกษตรกรรมที่ 15
ดำ�เนินการทำ�ความเข้าใจถึงรายละเอียดของงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ�เพื่อเกษตรกรรม
กับเกษตรกรเจ้าของที่ดิน เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างงานจัดระบบนำ�้ เพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่
ตำ�บลหัวดอนและก่อเอ้ อำ�เภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำ�นวนเนื้อที่ 1,000 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่
ในพืน้ ทีโ่ ครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาชีลา่ งและเซบายล่าง และรับน�ำ้ จากคลองส่งน�ำ้ สายใหญ่
ฝั่งซ้าย ฝ่ายส่งนำ�้ และบำ�รุงรักษาที่ 3
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยนายอนุสรณ์
ตันติวุฒิ ผู้อ�ำ นวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ�และบำ�รุงรักษา ผู้อ�ำ นวยการส่วน ผู้อำ�นวยการ
โครงการในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมบูรณาการวางแผนเพาะปลูก - แผนส่งนำ�้
พื้นที่ลุ่มตำ�่ “ทุ่งเชียงราก” ณ ศาลา SML วัดเขาแก้ว อำ�เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการนำ�้ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ� รวมทั้งการ
วางแผนเพาะปลูก - แผนส่งนำ�้ ในพื้นที่ลุ่มต่ำ�เพื่อเตรียมการเพาะปลูกในฤดูแล้งที่จะมาถึง
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
กรมชลประทาน และ KRC โดยดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา
กรมชลประทาน ประธานร่วมฝ่ายไทย และ Mr.Ryu Jeon Yong, Executive Director,
Global Business Division ประธานร่วมฝ่ายเกาหลี ได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทาง
วิชาการในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งนำ้�และ
การชลประทาน ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
นายสมบูรณ์ ยอดขาว ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบน�ำ้ เพือ่ เกษตรกรรม
ที่ 35 สำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำ�นักงานจัดรูปที่ดินและจัด
ระบบน�ำ้ เพือ่ เกษตรกรรมที่ 35 ดำ�เนินการปฏิบตั งิ านก่อสร้างงานจัดระบบน�ำ้ เพือ่ เกษตรกรรม
ในพื้นที่ตำ�บลเกาะสะท้อน อำ�เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำ�นวนเนื้อที่ 960 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่
ในพื้นที่โครงการส่งนำ�้ และบำ�รุงรักษาลุ่มน้ำ�โกลก และรับน้ำ�จากคลองส่งน้ำ�สายใหญ่ฝั่งขวา
ฝ่ายส่งนำ�้ และบำ�รุงรักษาที่ 3
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
นายสมบูรณ์ ยอดขาว ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบน�ำ้ เพือ่ เกษตรกรรม
ที่ 35 สำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำ�นักงานจัดรูปที่ดินและจัด
ระบบน�ำ้ เพือ่ เกษตรกรรมที่ 35 ดำ�เนินการปฏิบตั งิ านก่อสร้างงานจัดระบบน�ำ้ เพือ่ เกษตรกรรม
ในพื้นที่ตำ�บลควนโนรี อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำ�นวนเนื้อที่ 600 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่
ในพื้นที่โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาปัตตานี และรับน้ำ�จากคลองส่งน้ำ�สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 4
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานเปิด
“โครงการการให้นำ�้ ชลประทานแบบประหยัดสำ�หรับแปลงสาธิต เรียนรูก้ ารปลูกข้าว เพือ่
สุขภาพอย่างยัง่ ยืน (พันธุ์ กข.43) จังหวัดชัยนาท” ซึ่งสถานีทดลองการใช้นำ�้ ชลประทานที่ 4
(สามชุก) โดยนายไพโรจน์ แสงจินดา หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำ�ชลประทาน ที่ 4 และ
เจ้าหน้าที่จากสถานีฯ ได้เข้าร่วมจัดทำ�แปลงสาธิตและนิทรรศการปลูกข้าวด้วยเทคนิควิธี
เปียกสลับแห้ง
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว
กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามการดำ�เนินงานการบริหารจัดการน้ำ� ปัญหาอุปสรรค และงานตาม
นโยบายสำ�คัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมธาราป่าสัก โครงการ
ส่งนำ�้ และบำ�รุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
นายอำ�นาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ�เพื่อ
เกษตรกรรมที่ 2 สำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำ�นักงานจัดรูป
ที่ดินและจัดระบบน้ำ�เพื่อเกษตรกรรมที่ 2 ดำ�เนินการตรวจสอบการส่งน้ำ�งานก่อสร้างงาน
จัดระบบนำ�้ พื้นที่โครงการงานจัดระบบน้ำ�โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา
(ระยะที่ 1) ณ ตำ�บลวิเชตนคร อำ�เภอแจ้ห่ม จังหวัดลำ�ปาง จำ�นวนพื้นที่ 1,600 ไร่

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561
นายศุภชัย มะพล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ�เพื่อเกษตรกรรม
ที่ 23 สำ�นักงานจัดรูปทีด่ นิ กลาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานจัดรูปทีด่ นิ และจัดระบบ
น้ำ�เพื่อเกษตรกรรมที่ 23 ดำ�เนินการปฏิบัติงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ�เพื่อเกษตรกรรม
ในพื้นที่ตำ�บลหนองแซง อำ�เภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำ�นวนเนื้อที่ 6,000 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ใน
พื้นที่โครงการชลประทานชัยนาท และรับนำ�้ จากคลองส่งน้ำ�สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายส่งน้ำ�และ
บำ�รุงรักษาที่ 4
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง พร้อมด้วย
นายธนิต คำ�มีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำ�เนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ในพื้นที่จังหวัดลำ�ปาง ร่วมกับนางศศิพร ปาณิกบุตร
ผู้อำ�นวยการกองติดตามประเมินผล และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.) โดยกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 และ
กองติดตามประเมินผล เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สำ�หรับ
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560 ณ โครงการ
อ่างเก็บนำ�้ ห้วยแม่จอกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอเสริมงาม จังหวัดลำ�ปาง
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง พร้อมด้วย
นายธนิต คำ�มีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ
เกษตรแปลงใหญ่ สถานีสูบน้ำ�ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ� บ้านห้วยมะเกลือ ตำ�บลหัวเสือ
อำ�เภอแม่ทะ จังหวัดลำ�ปาง ร่วมกับนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 และเจ้าหน้าที่จากสำ�นักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลำ�ปาง
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา เพื่อร่วมเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรนำ�้ ของประเทศ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำ�หลากบางบาล - บางไทร
ณ วัดปราสาททอง ตำ�บลไทรน้อย อำ�เภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 10 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ บรรยายสรุปรายงาน และให้ข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร
เพื่อติดตามการดำ�เนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ�ในจังหวัดสกลนคร และการระบายน้ำ�ลงสู่
ลำ�น้ำ�ก่ำ� โดยมีนายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานสกลนครบรรยายสรุป
ความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน ณ ประตูระบายน�ำ้ สุรสั วดี ตำ�บลนาตงวัฒนา อำ�เภอโพนนาแก้ว
จังหวัดสกลนคร
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เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
พลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์
การระบายน�ำ้ ของอ่างเก็บน�ำ้ แก่งกระจาน โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ดร.สมเกียรติ
ประจำ�วงษ์ เลขาธิการสำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมที่ทำ�การโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจาน อำ�เภอแก่งกะจาน
จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการน้ำ�พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีดร.ทองเปลว
กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ
กรมชลประทาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ�ปัจจุบัน ณ โครงการส่งน้ำ�
และบำ�รุงรักษาเพชรบุรี อำ�เภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตาม
การบริหารจัดการนำ�้ ลุ่มน้ำ�เพชรบุรี โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ให้การต้อนรับและ
บรรยายสรุปสถานการณ์นำ�้ ปัจจุบัน ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กรมชลประทาน
กำ�หนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ�เพชรบุรีตอนล่าง
ระยะยาว โดยดำ�เนินการขุดลอกคลอง เพื่อระบายน้ำ�จากแม่น้ำ�เพชรบุรีออกสู่ทะเลอ่าวไทย
ให้เร็วที่สุด การปรับปรุงคลอง RMC3 เชื่อมคลองระบาย D9 ความยาว 27 กิโลเมตร ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีผลดำ�เนินงานร้อยละ 30 และกำ�ลังอยู่ระหว่างสำ�รวจออกแบบ
โครงการขุดลอกคลองอีก 2 เส้นทาง คือคลอง D1 ความยาว 3 กิโลเมตร และคลอง D18
ความยาว 28 กิโลเมตร ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี 2562
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี
กรมชลประทาน ดร.สมเกียรติ ประจำ�วงศ์ เลขาธิการสำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ
(สทนช.) และดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา กรมชลประทาน เดินทางไป
ติดตามสถานการณ์น�ำ้ ในแม่น�ำ้ ยมบริเวณประตูระบายน�ำ้ หาดสะพานจันทร์ อำ�เภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา กรมชลประทาน และนายสัญญา
แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยา ร่วมประชุมคณะทำ�งาน
อำ�นวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ� ครั้งที่ 5/2561 ร่วมกับผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ำ� และการเกษตร (องค์ ก ารมหาชน) สำ�นั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมทรัพยากรน้ำ� กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำ�นักการ
ระบายน้ำ�กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก การประปาส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีดร.สมเกียรติ ประจำ�วงษ์ เลขาธิการสำ�นักงานทรัพยากรน�ำ้
แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการนำ�้ อัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร
99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
ทีมวิศวกร สำ�นักงานชลประทานที่ 10 นำ�โดยนายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำ�นวยการ
ส่วนบริหารจัดการนำ�้ พร้อมหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ�และปรับปรุงระบบชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำ�
และบำ�รุงรักษา และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาโคกกะเทียม และโครงการส่งน้ำ�
และบำ�รุงรักษาเริงราง พร้อมทีมงานฝ่ายความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน (Dam
Safety) ร่วมตรวจสอบ/ทดสอบการทำ�งานของประตูระบายน้ำ�โพธิ์เก้าต้น (แม่น้ำ�ลพบุรี)
และประตูระบายน้ำ�บางกุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมรับน้ำ�ในช่วงฤดูน้ำ�หลาก ซึ่งพร้อมใช้งาน
ร้อยเปอร์เซนต์ โดยสำ�นักงานชลประทานที่ 10 เตรียมพร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่
ลุ่มต่ำ� 6 แห่ง รวม 290,130 ไร่ สามารถเก็บน้ำ�ไว้ได้ถึง 554 ล้านลูกบาศก์เมตร
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วย
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา กรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามแผนการ
ดำ�เนินงานสนับสนุนแหล่งน้ำ�ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครสวรรค์ และพลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ ณ ตำ�บลเนินขี้เหล็ก อำ�เภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ โดยกรมชลประทานได้จัดทำ�แผนงานและงบประมาณการก่อสร้างระบบระบาย
และท่อลอด เพื่อบริหารจัดการน้ำ�ภายในพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ ลงสู่
คลองชลประทาน
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ภารกิจด้านการป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนำ�้
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
สำ�นักงานชลประทานที่ 4 โดยโครงการชลประทานกำ�แพงเพชร ร่วมกับส่วนเครื่อง
จักรกล จัดเตรียมรถบรรทุก 6 ล้อ จำ�นวน 3 คัน เพื่อบริการประชาชน ในการขนย้ายสิ่งของ
เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่จึงทำ�ให้เกิดน้ำ�ท่วมขังในเขตเทศบาลพรานกระต่าย ณ โรงพยาบาล
พรานกระต่าย และที่ว่าการอำ�เภอพรานกระต่าย จังหวัดกำ�แพงเพชร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
สำ�นักงานชลประทานที่ 4 โดยส่วนเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานสุโขทัย
ดำ�เนินการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำ�ล้นตลิ่ง เข้าท่วมบริเวณโรงพยาบาลสุโขทัย โดยวาง
แนว Big Bag เสริมคันดินปิดกั้น จุดเสี่ยงน้ำ�ล้นตลิ่ง และเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ได้แก่
รถแบคโฮ บรรทุกเทท้าย และเครื่องสูบนำ�้

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
นายชำ�นาญ ชูเที่ยง ผู้อ�ำ นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษายมน่าน นายนิวัฒน์ธนา
เพ็ชร์สุขุม ผู้อ�ำ นวยการโครงการก่อสร้าง สำ�นักงานชลประทานที่ 3 และเจ้าหน้าที่ ร่วม
บูรณาการการทำ�งานร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ส่วนบริหารเครือ่ งจักรกลที่ 2 สำ�นักเครือ่ งจักรกล
กรมชลประทาน ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำ�เภอเมืองพิษณุโลก และผู้นำ�ท้องถิ่น
ในพื้นที่ตำ�บลบ้านกร่าง ลงพื้นที่ร่วมหารือแก้ไขปัญหาน้ำ�ท่วมถนนทางสัญจรของประชาชน
บ้านแม่ระหัน ณ บริเวณสะพานแม่ระหัน ตำ�บลบ้านกร่าง อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาสุโขทัย และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกลุ่มบริหารการใช้น้ำ�หนองปลาหมอย่านยาว - คลองกระจง
และองค์การบริหารส่วนตำ�บลย่านยาว ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ�หนองปลาหมอ และแผนพัฒนาและปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ�หนองปลาหมอ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลย่านยาว อำ�เภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
สำ�นักงานชลประทานที่ 4 โดยส่วนเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานตาก
ได้ดำ�เนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ� เพื่อช่วยเหลือน้ำ�ท่วมขังบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก อำ�เภอเมือง จังหวัดตาก และโรงเรียนบ้านแม่ยะ ตำ�บล
ตากตก อำ�เภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายอำ�นาจ ถี่ถ้วน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ�
ติดตามการติดตั้ง และมีนายสัญญา ฤทธิ์เต็ม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดสูบน้ำ�จังหวัดตาก
เป็นผู้ควบคุมการติดตั้ง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1 ติดตามสถานการณ์
นำ�้ พื้นที่ตำ�บลบ้านแหวน อำ�เภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการสูบ
นำ�้ ส่วนเครื่องจักรกล เร่งสูบน้ำ�อย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องสูบน้ำ�ขนาด 8 นิ้ว จำ�นวน 1 เครื่อง
และรถนาคสูบนำ�้ ขนาด 12 นิ้ว จำ�นวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำ�ท้ายคลอง 21L แม่แตง
ลงแม่นำ�้ ปิง เนื่องจากเกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำ�ท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1 สั่งการให้ฝ่าย
ปฏิบัติการสูบนำ�้ ส่วนเครื่องจักรกล ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ�ขนาดใหญ่จ�ำ นวน 1 เครื่อง
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หลังจากได้รับการประสานจากเทศบาลตำ�บลอุโมงค์ว่า
ในพื้นที่หมู่ 2 ตำ�บลอุโมงค์ อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน เกิดน้ำ�ท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง เนื้อที่
ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำ�การเกษตรและปศุสัตว์ จึงจำ�เป็นต้องเร่งระบายน้ำ�
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 6 นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์
ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายอภิสิทธิ์ พงษ์เจริญ ผู้อำ�นวยการส่วน
เครื่องจักรกล ระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำ�ลังคน เข้าแก้ไขปัญหาคันพนังกั้นน้ำ�ยังขาด
กม. 8+800 บ้านท่าเยี่ยม ตำ�บลวังหลวง อำ�เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก
สะสมในพื้นที่ ทำ�ให้มีน้ำ�ไหลลอดคันพนังกั้นน้ำ�และขาด กว้างประมาณ 10 เมตร ส่งผล
กระทบให้นำ�้ ท่วมที่นา และได้นำ�วัสดุ ดิน ทรายบรรจุถุง Big Bag เพื่อปิดทางน้ำ�

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ดร.สมเกียรติ ประจำ�วงษ์ เลขาธิการสำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ พร้อมคณะ
ลงพืน้ ทีว่ างแผนบูรณาการเพือ่ แก้ไขปัญหาคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา อย่างเป็นระบบ
โดยมีนายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16
ให้การต้อนรับ และนำ�เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำ�คลองระโนด อำ�เภอ
ระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมบรรยายสรุปถึงลักษณะโครงการและความก้าวหน้าการก่อสร้าง
โครงการ
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
นายสุริยพล นุชอนงค์ รักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานตราด
สำ�นักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการชลประทานตราด ลงพื้นที่
ตรวจสอบปริมาณนำ�้ ฝนที่เพิ่มขึ้น และดำ�เนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�เพื่อช่วยเหลือประชาชน
อย่างใกล้ชิด ในพื้นที่หมู่ 4 ตำ�บลวังกระแจะ อำ�เภอเมือง จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่
ตรวจเยีย่ มการซ่อมแซมพนังกัน้ น�ำ้ ยัง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายศักดิศ์ ริ ิ อยูส่ ขุ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 6 นายชูชาติ รักจิตร ผู้อ�ำ นวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ�
ขนาดกลาง นายสุพศิ พิทกั ษ์ธรรม ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักเครือ่ งจักรกล ให้การต้อนรับและบรรยาย
สรุปแนวทางการแก้ไขและซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ�ยังที่ขาด ซึ่งได้เพิ่มกำ�ลังและเครื่องจักรกล
ลำ�เลียงวัสดุเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งบรรจุหินใส่กล่องเกเบี้ยนวางปิดกั้นจุดขาดให้
บรรจบกันทั้งสองฝั่ง
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561
ส่วนเครื่องจักรกล สำ�นักงานชลประทานที่ 3 โดยฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ� ร่วมกับฝ่าย
ปฏิบตั กิ ารเครือ่ งจักรกลและยานพาหนะ ส่งรถบรรทุกติดเครนขนย้ายอุปกรณ์จดั ทำ�กาลักน�ำ้
พร้อมเจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีเ่ ข้าปฏิบตั งิ านติดตัง้ กาลักน�ำ้ เพือ่ ช่วยระบายน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยใหญ่
ตำ�บลตะคร้อ อำ�เภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในเขตโครงการชลประทานนครสวรรค์
ให้อยู่ในระดับเตรียมพร้อมรับปริมาณนำ�้ ฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำ�ที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ� สำ�นัก
เครื่องจักรกล ได้ด�ำ เนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�ขนาด 16 x 12 นิ้ว จำ�นวน 10 เครื่อง ที่ประตู
ระบายนำ�้ ห้วยหลวง ตำ�บลวัดหลวง อำ�เภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เขตพื้นที่โครงการ
ชลประทานหนองคาย สำ�นักงานชลประทานที่ 5 เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ สามารถ
ระบายนำ�้ ได้ประมาณ 260,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำ�ที่ 3 และ 4 จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดเพชรบุรี
ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ� สำ�นักเครื่องจักรกล ได้ดำ�เนินการติดตั้งกาลักน้ำ�ขนาด 12 นิ้ว
เพิ่มเติมจำ�นวน 12 ชุด ที่เขื่อนแก่งกระจาน ตำ�บลแก่งกระจาน อำ�เภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี เขตพืน้ ทีโ่ ครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาเพชรบุรี สำ�นักงานชลประทานที่ 14 เพือ่ ช่วย
เร่งระบายนำ�้ ภายในเขื่อน จะสามารถระบายน้ำ�ได้ประมาณ 345,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำ�ที่ 3 จังหวัดนนทบุรี ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ� สำ�นัก
เครื่องจักรกล ได้ด�ำ เนินการติดตั้งผลักดันน้ำ�ด้วยระบบไฟฟ้า จำ�นวน 14 เครื่อง ที่วัดเขา
ตะเครา ตำ�บลบางครก อำ�เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำ�และ
บำ�รุงรักษาเพชรบุรี สำ�นักงานชลประทานที่ 14 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
สามารถเร่งระบายนำ�้ ได้ไม่น้อยกว่า 1,330,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำ�ที่ 3 จังหวัดนนทบุรี ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ� สำ�นัก
เครื่องจักรกล ได้ดำ�เนินการติดตั้งกาลักน้ำ� ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำ�นวน 25 ชุด
ตามเป้าหมาย ที่เขื่อนน้ำ�อูน ตำ�บลแร่ อำ�เภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เขตพื้นที่โครงการ
ส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาน้ำ�อูน สำ�นักงานชลประทานที่ 5 เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำ�ภายในเขื่อน
สามารถระบายนำ�้ ได้ประมาณวันละ 720,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 มอบหมายให้ส่วน
เครือ่ งจักรกล โดยฝ่ายปฏิบตั กิ ารสูบน�ำ้ เร่งดำ�เนินการติดตัง้ กาลักน�ำ้ ทีอ่ า่ งเก็บน�ำ้ กุดตาเพชร
อำ�เภอลำ�สนธิ จังหวัดลพบุรี โดยนำ�ท่อสูบน�ำ้ ขนาด 8 นิว้ จำ�นวน 64 ท่อน และขนาด 12 นิว้
จำ�นวน 22 ท่อน เพื่อทำ�การติดตั้งให้แล้วเสร็จ และทำ�การพร่องน้ำ�ในอ่างเก็บน้ำ�ที่มีปริมาตร
น้ำ�เกินกว่าร้อยละ 90 ให้สามารถรองรับน้ำ�จากฝนที่ตกชุก เพื่อป้องกันน้ำ�ท่วมชุมชนในเขต
อำ�เภอลำ�สนธิ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�
ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ดร.สมเกียรติ ประจำ�วงษ์
เลขาธิการสำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�ห้วยหลวง
ตอนล่าง อำ�เภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำ�ที่ 3 จังหวัดนนทบุรี ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ� สำ�นัก
เครื่องจักรกล ได้ด�ำ เนินการติดตั้งผลักดันน้ำ�ด้วยระบบไฟฟ้า จำ�นวน 10 เครื่อง ที่วัดสำ�โรง
ตำ�บลวัดสำ�โรง อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เขตพื้นที่โครงการชลประทานนครปฐม
สำ�นักงานชลประทานที่ 13 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ สามารถเร่งระบายน้ำ�
ได้ไม่น้อยกว่า 1,123,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 มอบหมายให้ส่วน
เครื่องจักรกล โดยฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ� เร่งดำ�เนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�ขนาด 12 นิ้ว
จำ�นวน 2 เครื่อง และขนาด 10 นิ้ว จำ�นวน 1 เครื่อง บริเวณสถานีสูบน้ำ�สะพาน 9 ตำ�บล
ป่าตาล อำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยการระบายน้ำ�จากพื้นที่ตำ�บล
ท่าศาลา ตำ�บลป่าตาล อำ�เภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมเกียรติ ประจําวงษ์ เลขาธิการ
สำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�แห่งชาติ และดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา
กรมชลประทาน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เขื่อนแม่กลอง ในพื้นที่สำ�นักงานชลประทาน
ที่ 13 อำ�เภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ�และการระบายน้ำ�
ในลุ่มนำ�้ แม่กลอง พร้อมเตรียมการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สำ�หรับ
เขื่อนแม่กลอง เป็นเขื่อนทดน้ำ�หรือเขื่อนระบายน้ำ� มีความยาว 117.50 เมตร มีปริมาณ
ระบายนำ�้ สูงสุดอยู่ที่ 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 ก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2513 ทำ�หน้าที่เป็นเขื่อนทดน้ำ�และส่งน้ำ�ให้กับพื้นที่ จำ�นวน 7 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ
เพชรบุรี
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ
บรรเทาอุทกภัยพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ระยะที่ 2 อำ�เภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ โครงการบรรเทาอุทกภัย
พื้นที่อ�ำ เภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ระยะที่ 2 อำ�เภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทาน 10 สั่งการให้ นายอนุสรณ์
ตันติวุฒิ ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ�และบำ�รุงรักษา ร่วมกับโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุง
รักษาป่าสักใต้ ให้ความช่วยเหลือ เทศบาลอำ�เภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป้องกันน�ำ้
จากแม่นำ�้ ป่าสัก ไหลลอดท่อระบายน้ำ�ของตลาดสดเทศบาล เข้าท่วมเขตเทศบาล โดยการ
ปรับลดการระบายน�ำ้ จากเขือ่ นป่าสัก จาก 500 เหลือ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมทัง้
ลดการรับนำ�้ เข้าทางประตูระบายน้ำ�มโนรมย์ จาก 110 เหลือ 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล ผู้อำ�นวยการส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และทีมงาน ดำ�เนินการปรับปรุงรถปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อให้บริการกับหน่วยงานที่ร้องขอหรือมีความต้องการใช้งาน ในด้านระบบวิทยุสื่อสารและ
ระบบประทางชุมทางไกลเคลื่อนที่

ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหาร
จัดการน้ำ�ชลประทานในระดับพื้นที่
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางเรณู
ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝา่ ยการเมือง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดเกษตรพรีเมี่ยม ซึ่งมีนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 11 เป็นผู้แทนกรมชลประทานเข้าร่วมงาน ณ บริเวณ
เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำ�เนียบรัฐบาล โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดัน
ให้เป็นตลาดชุมชนสำ�หรับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีแหล่งจำ�หน่ายสินค้า ตาม
นโยบายขับเคลื่อนการจัดตั้งและขยายผลตลาดนัดชุมชน 4.0 ตลาดประชารัฐของนายก
รัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สำ�นักงานชลประทานที่ 4 โดยนายสมชาย คงเมคี ผู้อำ�นวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อม
ด้วยนายสอน ทองนิล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล และนายชุมแพ ชูชื่น หัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ร่วมกับ นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
โครงการ ส่วนวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ร้านค้า
ชุมชน หมู่ที่ 10 ตำ�บลนาบ่อคำ� อำ�เภอเมือง จังหวัดกำ�แพงเพชร เกี่ยวกับการก่อสร้าง
โครงการระบบส่งนำ�้ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำ�คลองไพรอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ ตำ�บลนาบ่อคำ� อำ�เภอเมือง จังหวัดกำ�แพงเพชร โดยมติทป่ี ระชุมเห็นด้วย
ที่จะให้มีการดำ�เนินการก่อสร้างโครงการ และเวลาต่อมาได้ร่วมลงพื้นที่ดูงานบริเวณจุดที่
จะดำ�เนินการก่อสร้าง
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน

117

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ร่วมประชุมขับเคลื่อน
โครงการบางระกำ�โมเดล 60 เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบตั งิ านตามแผนงานโครงการฯ
โดยมีพลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำ�ฟู ผู้บังคับการกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธาน
ที่ประชุม ณ ห้องประชุม สองแคว 3147 กองบัญชาการมณฑลพลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จ
พระนเรศวร อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการประเมินโครงการลงทุนและจัดทำ�ข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำ�นักงานชลประทานที่ 3 โดยมี
Mr.Glenn Hodes ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นางสาวจารุวรรณ
งามสิงห์ ผูแ้ ทนโครงการดำ�เนินงานภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
กับประเทศเยอรมนี (GIZ) นางผกาพรรณ ศรลัมพ์ เศรษฐกรเชีย่ วชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากร
ธรรมชาติทางการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะทำ�งาน ได้ร่วมรับฟัง
บรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ�เพื่อสนับสนุนการ
เพาะปลูกข้าวนาปี ในช่วงฤดูฝนของพื้นที่ทุ่งหน่วงนำ�้
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 12 รักษาราชการแทน
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยนายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานชลประทานที่ 10 ผู้อ�ำ นวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ�และบำ�รุงรักษา ผู้อำ�นวยการ
ส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำ�นักงานชลประทานที่ 10 ร่วมโครงการ “เกษตร
อาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำ�ลด” โดยกรมชลประทานสนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องจักร และบุคลากร ในการร่วมกิจกรรมทำ�ความสะอาดพื้นที่น้ำ�ท่วม ที่อยู่อาศัย และ
พื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน ณ วัดบันไดช้าง ตำ�บลหัวเวียง อำ�เภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยนายบุญธรรม
ปานเปีย่ มโภช ผูอ้ �ำ นวยการส่วนบริหารจัดการน�ำ้ และบำ�รุงรักษา นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา
ผูอ้ �ำ นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาท่อทองแดง นายอนันต์ โฆษิตพิพฒ
ั น์ ผูอ้ �ำ นวยการ
โครงการชลประทานกำ�แพงเพชร และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการขยายผล
โครงการบางระกำ�โมเดล 60 ณ สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3
เป็นประธานการประชุม และโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำ�นักงานชลประทานที่ 3 รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอำ�เภอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เป็นต้น
เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ทีป่ ระชุมได้รว่ มกันพิจารณาแนวทางในการขยายผลโครงการบางระกำ�
โมเดล 60 เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการแก้ไขปัญหา อันจะทำ�ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560
นายพิ เชษฐ์ ศุ ก ฤกษ์ ผู ้ อ ำ � นวยการสำ � นั ก ออกแบบวิ ศ วกรรมและสถาปั ต ยกรรม
กรมชลประทาน พร้อมคณะข้าราชการ ผู้แทนกรมชลประทาน วางพานประดับพุ่มดอกไม้
ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้า
อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผูอ้ �ำ นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาสองพีน่ อ้ ง มอบหมายให้
นายสมใจ อินทร์พยุง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ�และปรับปรุงบำ�รุงรักษา พร้อมเจ้าหน้าที่
โครงการ จัดประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการนำ�้ (JMC) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการนำ�้ และเพาะปลูกพืช ปี 2561 และกำ�หนดมาตรการควบคุมการใช้น้ำ�และบำ�รุง
รักษา ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำ�งานของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำ�
ชลประทานในระดับพื้นที่ชลประทาน ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำ�บลบ้านดอน อำ�เภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานสระแก้ว มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานสระแก้ว พร้อมด้วยนายศรัญย์ สุพันธมาตย์
หัวหน้าฝ่ายส่งนำ�้ และบำ�รุงรักษาที่ 4 นายประวีณ ชนะชัย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการ
ส่งนำ�้ และบำ�รุงรักษานฤบดินทรจินดา และนายเสถียรชัย บุญมี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ�และ
ปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษานฤบดินทรจินดา รวมถึงเจ้าหน้าที่
ในสังกัดโครงการชลประทานสระแก้ว ลงพื้นที่เปิดเวทีการประชุม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และค้นหาคณะทำ�งานทีมประชารัฐ ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�แบบประชารัฐ ลุ่มน้ำ�ย่อย
คลองกัดตะนาวใหญ่ตอนบน ณ ศาลากลางบ้านสันตะวา ตำ�บลทุ่งมหาเจริญ อำ�เภอ
วังนำ�้ เย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ�ชุมชน เกษตรกรและประชาชนเข้าร่วม
ประชุม
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมประชาชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นสักขีพยานในการมอบที่ดินทำ�กินให้ชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมชม
ผลผลิตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ รับฟังข้อเสนอแนวทางพัฒนา สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้ของชาวแม่ฮ่องสอน และประชุม working lunch กับส่วนราชการและภาค
ประชาสังคมของจังหวัด เพื่อมุ่งยกระดับทุกมิติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมหารือจัดทำ�ร่างโครงการสร้างเครือข่ายชลประทาน
บริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ครัง้ ที่ 4/2561 ร่วมกับเครือข่าย
จิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กองประสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ และสำ�นักงานชลประทานที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เครือข่ายในรูปแบบของอาสาสมัครทีไ่ ม่มคี า่ ตอบแทน ทำ�ให้เกิดกระบวนการจัดการเครือข่าย
อาสาสมัคร รวมทัง้ เพือ่ ให้การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้ นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ชลประทานที่ 1 ผู้อำ�นวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังคำ�ชี้แจง
โครงการและร่วมหารือ รับฟังความคิดเห็นอันจะนำ�ไปสู่การกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินการ
โครงการ สร้างจิตอาสาพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำ�นักงานชลประทานที่ 1 ตำ�บลวัดเกต อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานกำ�แพงเพชร และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขื่อนภูมิพล จัดประชุมชี้เเจงสถานการณ์น้ำ�ในปัจจุบัน และ
แผนการจัดสรรน้ำ�ช่วงฤดูแล้ง ปี 2560/2561 ในลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา เพื่อให้มีการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจ และให้เกิดการ บูรณาการในการบริหารจัดการน้ำ� และเกิดประโยชน์สูงสุด
ในทุกภาคส่วน โดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำ�ชลประทาน และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมรับฟัง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์นำ�้ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำ�แพงเพชร
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง มอบหมายให้
นายธนิต คำ�มีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุง
รักษาลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้นำ�้ (กลุ่มพื้นฐาน) ฝายนาเอี้ยง เพื่อจัดสรรน้ำ�
ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำ�ได้อย่างเพียงพอและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเกษตรกร
กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเกษตรกรผู้ใช้น้ำ�เข้าร่วมกลุ่มประมาณ 50 คน ณ วัดศรีดอนชัย
หมู่ที่ 7 บ้านนาเอี้ยง ตำ�บลเสริมงาม อำ�เภอเสริมงาม จังหวัดลำ�ปาง
เมื่อวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2561
โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำ�นักงานชลประทานที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการหน่วย
พระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำ�ความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่าและ
ลำ�น้ำ�สาขา ระยะทางประมาณ 8.41 กิโลเมตร ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำ�ความดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดเชียงใหม่   โดยได้น�ำ
จิตอาสาจากสำ�นักงานชลประทานที่ 1 จำ�นวน 150 นาย พร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ร่วมกับ
ประชาชนจิตอาสา ดำ�เนินการขุดลอกคลองแม่ข่า เก็บขยะ และกำ�จัดวัชพืช ช่วงที่ 3 ผลการ
ปฏิบัติงาน สำ�เร็จลุล่วงตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรม “เราทำ�ความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง มอบหมายให้
นายนิพลน์ ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จากสำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดลำ�ปาง สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำ�กัด ผู้นำ�ชุมชน
และชาวบ้าน ในท้องทีบ่ า้ นนาริน หมูท่ ่ี 1 ตำ�บลผาปัง ร่วมกันสร้างฝายชะลอน� 
ำ้ และปล่อยปลา
ลงสู่แหล่งนำ�้ ธรรมชาติ ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อ่างเก็บน้ำ�ห้วยต้อง อำ�เภอ
แม่พริก จังหวัดลำ�ปาง
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
Kick off ภายใต้โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายจานุวตั ร
เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผูอ้ �ำ นวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นผูบ้ รรยายการดำ�เนินงาน
กิจกรรม ณ บริเวณแก้มลิงหนองบ่อแก้ว อำ�เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อดําเนินการ
แล้วเสร็จ สามารถใช้ประโยชน์ได้กว่า 1,300 ไร่
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง พร้อมด้วย
นายจีระศักดิ์ ปัญญาดิษกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 3 ร่วมงานสืบสานประเพณี
สืบชะตาแม่น�ำ้ แม่ไพร (ป่าหินซักผ้า) ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประเพณี ทุกวันขึน้ 15 ค� 
ำ่ เดือน 8 ของทุกปี
เพือ่ ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของแม่น�ำ้ ทีใ่ ช้ในการเกษตรกรรม และเพือ่ สืบสานอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
้
ประเพณีพร้อมปลูกจิตสำ�นึกรักษ์ปา่ รักษ์น�ำ ไว้ให้เยาวชนรุน่ หลังสืบไป มีนายกองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานทัพยากรน�ำ้ ภาค 1 กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตลอดจน
เกษตรกรกลุม่ ผูใ้ ช้น�ำ้ อ่างเก็บน�ำ้ แม่ไพร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อ่างเก็บน�ำ้
แม่ไพร บ้านทุ่งหก หมู่ 5 ตำ�บลวอแก้ว อำ�เภอห้างฉัตร จังหวัดลำ�ปาง
ระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2561
โครงการชลประทานสระแก้ว ได้น�ำ ความรู้ที่กลุ่มเกษตรกร ในเขตตำ�บลทุ่งมหาเจริญ  
อำ�เภอวังน้ำ�เย็น  จังหวัดสระแก้ว  ได้เข้ารับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน
หลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา  ที่จังหวัดปราจีนบุรี
มาขยายผลสู่พื้นที่การฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ  
โดยใช้หลักการออกแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มีพื้นที่เป้าหมายนำ�ร่อง 5 ลุ่มน้ำ�  ได้แก่
ลุ่มน้ำ�ปิง ลุ่มน้ำ�น่าน ลุ่มน้ำ�ยม ลุ่มน้ำ�ป่าสัก และลุ่มน้ำ�ปราจีน รวม 7 ครั้ง
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยนายอรรถพร
ปัญญาโฉม รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำ�นวยการส่วน ผู้อำ�นวยการ
โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ประมงจังหวัดชัยนาท สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นายก
องค์การบริหารส่วนตำ�บลในพื้นที่ ผู้อำ�นวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1 ชัยนาท
้ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ� คลอง MC-P2 (วัดโคก) กำ�นัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานกลุ่มบริหารการใช้นำ� 
เข้าร่วมพิธีเปิด Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษามโนรมย์
ตำ�บลวัดโคก อำ�เภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท     
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
โครงการชลประทานตราด สำ�นักงานชลประทานที่ 9 โดยนายชัยรัต เป้ามาลา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ�และปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดโครงการ
ชลประทานตราด จัดประชุมร่วมแนวทางการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ�ชลประทานพื้นที่โครงการ
พระราชดำ�ริ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านมะนาว ตำ�บลไม้รูด อำ�เภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
โครงการชลประทานพังงา  โดยนายนพดล เกิดสดศรี  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน�ำ้ และปรับปรุง
ระบบชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมการประชุม
กลุ่มผู้ใช้น้ำ�  ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ�บ้านขนิมพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ�จากฝายคลองบางใส
ณ ศาลาการประชุมหมู่บ้าน บ้านขนิม หมู่ที่ 7 ตำ�บลทุ่งมะพร้าว อำ�เภอท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน สำ�นักงานชลประทานที่ 11 โดย
นายวีระชัย จิตรบรรเทา ผู้อำ�นวยการโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ได้จัด
ให้มีการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้นำ�้ ชลประทาน ตามแผนงานการปรับปรุง
ระบบการจัดการน�ำ้ และพัฒนาองค์กรผูใ้ ช้น� 
ำ้ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 เพือ่ ให้ความรู้
ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุม่ ผูใ้ ช้น� 
ำ้ ให้กลุม่ ผูใ้ ช้น�ำ้ ชลประทานมีสว่ นร่วมในการบริหาร
จัดการน� 
ำ้ และเข้าใจหลักการ แนวทางในการบริหารจัดการน� 
ำ้ โดยมีหวั หน้าฝ่าย หัวหน้ากลุม่
ผู้ใช้น้ำ�ชลประทาน กลุ่มพื้นฐานและกลุ่มบริการ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ�  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ตำ�บลบ้านม้า
อำ�เภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
นายภานรินทร์  ภาณุพนิ ทุ ผูอ้ �ำ นวยการโครงการส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษามูลล่าง  เขือ่ นราษีไศล
ได้ลงพื้นให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรผู้ท่ีสนใจในการปรับเปลี่ยนแนวความคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ สมาคมคนทาม เพื่อเป็นการปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การน้อมนำ�ศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ในการทำ�
เกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมทั้งลงพื้นที่แปลงนำ�ร่องของ
นางแหวง ลาดบาศรี ชาวบ้านตำ�บลหนองแค อำ�เภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลและให้การสนับสนุนของโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษามูลล่าง โดยมีดร.วิวัฒน์  
ศัลยกำ�ธร  รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธีระ วงษ์เจริญ ทีป่ รึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้ง
ติดตามความคืบหน้า
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานสระแก้ว และ
นายวุฒภิ ทั ร คุณปิตชิ ลธร หัวหน้าฝ่ายส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาที่ 1 สระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
โครงการชลประทานสระแก้ว ดำ�เนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�
แบบประชารัฐ ลุ่มน้ำ�ย่อยคลองกัดตะนาวใหญ่ตอนกลาง จังหวัดสระแก้ว (พื้นที่ขยายผล
พื้นที่ที่ 2) โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอำ�เภอวังน�ำ้ เย็น เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมฯ และมีนายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านจัดสรรน�ำ้ และบำ�รุงรักษา) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในเวทีการประชุมฯ เพื่อให้ความรู้และ
มอบหมายงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่และร่วมทำ�กิจกรรมให้กับทีมคณะทำ�งานประชารัฐ
สระแก้ว (คปร.ลุ่มน้ำ�ย่อยคลองกัดตะนาวใหญ่ตอนกลาง) ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�แบบ
ประชารัฐ ลุ่มน�ำ้ ย่อยคลองกัดตะนาวใหญ่ตอนกลาง
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง เป็นประธาน
ในการเปิดการฝึกอบรม “โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน” พร้อม
ด้วยนายธนิต คำ�มีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาที่ 4 นายปวิน พละชัย นายช่าง
ชลประทานชำ�นาญงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน�ำ้ และบำ�รุงรักษาที่ 4 เพื่อให้ยุวชลกรในเขต
พื้นที่ชลประทานมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำ�คัญของงานด้านชลประทาน  รู้จัก
คุณค่าของน� 
ำ้ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกรมชลประทาน มีเยาวชนจำ�นวน 40 คน จาก
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมเข้าร่วมฝึกอบรมเรียนรู้งานชลประทาน ณ โครงการส่งน�ำ้ และ
บำ�รุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง                    
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดทำ�แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม เพื่อเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะบริเวณ
ลุ่มน�ำ้ แม่ตาช้าง และลุ่มน�ำ้ แม่ขาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน�ำ้ อัจฉริยะ สำ�นักงานชลประทานที่ 1
ตำ�บลวัดเกต อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยผู้อ�ำ นวยการส่วน ผู้อำ�นวยการโครงการในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่  นายอำ�เภอ สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมศึกษา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการ
บริหารจัดการน� 
ำ้ การไหลของน� 
ำ้ เส้นทางของน� 
ำ้ ความเสี่ยงในพื้นที่ รวมถึงขนาดความจุ
ของอาคาร/ฝายกั้นน� 
ำ้

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
นายวชิระ เอีย่ มละออ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 4 เข้าร่วม
ำ้ พืน้ ทีส่ ว่ นขอตัด ขอขยายส่วนเชือ่ มโยง คลอง
หารือผลักดันแนวทางการพัฒนาเครือข่ายน� 
ส่งน�ำ้ สายใหญ่ฝง่ั ขวา โครงการเขือ่ นทดน�ำ้ ผาจุก โดยมีนายธนภณ สุทธิพงษ์วจิ ติ ร นายอำ�เภอ
ศรีนคร เป็นประธานทีป่ ระชุม เพือ่ เป็นการผลักดันแนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการทำ�งาน สร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อม
พื้นที่การก่อสร้างคลองส่งน้ำ�สายใหญ่ฝั่งขวา โดยมีผู้นำ�ท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลนครเดิฐ อำ�เภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
นายพรชัย กันสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2 ส่วนวางโครงการที่ 2 สำ�นักบริหาร
โครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ดำ�เนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการประตูระบายน�ำ้ ห้วยกระเดิน พร้อมระบบกระจายน� 
ำ้ ณ วัดบ้านคล้อ ตำ�บลดู่ อำ�เภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการประชุมสำ�รวจความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการโครงการนี้และคิดว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธานการประชุม
สามัญกลุ่มผู้ใช้น้ำ�โครงการสูบ้น้ำ�ด้วยไฟฟ้าแก่งคอย - บ้านหมอ ครั้งที่ 5 ประจำ�ปี 2561
ของคณะกรรมการจัดการ้น้ำ�ชลประทานแก่งคอย - บ้านหมอ (JMC) โดยมีนายอรรถพร
ปัญญาโฉม รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อ�ำ นวยการ
ส่วนบริหารจัดการน้ำ�และบำ�รุงรักษา เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาเขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ� เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
นายธเนศ กุลกรินีธรรม หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 1 ส่วนวางโครงการที่ 2 เจ้าหน้าที่
ส่วนวางโครงการที่ 2 เจ้าหน้าทีส่ ว่ นวิศวกรรม และเจ้าหน้าทีส่ ว่ นเศรษฐกิจสังคมและประเมิน
ผลโครงการ สำ�นักบริหารโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�ำ นักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 5
และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานบึงกาฬ ได้ดำ�เนินการฝึกอบรมสัมมนาการสร้างการ
มีส่วนร่วมโครงการประตูระบายนำ�้ ห้วยอาฮง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อชี้แจงข้อมูลการศึกษาวาง
โครงการประตูระบายนำ�้ ห้วยอาฮง อำ�เภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561
การดำ�เนินการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่วนวาง
โครงการที่ 2 ร่วมกับฝ่ายบริหารข้อมูลและแผนงาน สำ�นักบริหารโครงการ และสำ�นักงาน
ก่อสร้างขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดกลาง ได้ด�ำ เนินการประชุมการมีส่วนร่วม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 100 คน ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 97 ชุด โดยประชาชนส่วนใหญ่มีมติ (ร้อยละ 67.01) ให้คณะทำ�งานการศึกษา
วางโครงการพิเศษ (Special Study Report) โครงการสถานีสูบน้ำ�ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน� 
ำ้ PL1 จากกรมชลประทานศึกษาและดำ�เนินการโครงการต่อไปได้ ณ วัดโพธิศ์ รีเหนือ
ตำ�บลโพธิ์ศรี อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า พร้อมด้วยคณะทำ�งานบริหารจัดการน้ำ�แบบมีส่วนร่วมใน
พื้นที่อ�ำ เภอทุ่งสง และลุ่มน้ำ�วังหีบ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเพื่อเข้าร่วมประชุม และ
สำ�รวจพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำ�บ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดพัทลุง
โดยมีนายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อ�ำ นวยการส่วนติดตามและประเมินผล นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การ
บรรยายสรุปโครงการ พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชุมชน
บ้านเหมืองตะกั่ว จังหวัดพัทลุง โครงการอ่างเก็บน้ำ�บ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ ตั้งอยู่ที่ต�ำ บลหนองธง อำ�เภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ลักษณะเป็นเขื่อนดินแบบ
แบ่งโซน ความจุเก็บกัก 10.14 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ. 2563 2566) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ชลประทานรวม 7,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์
1,600 ครัวเรือน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำ�นวยการส่วน
ผู้อำ�นวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัด  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการ “เราทำ�ความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมกันปลูกหญ้าแฝก
ในพื้นที่โครงการ “รวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม” มูลนิธิชัยพัฒนา ตำ�บลพุคา อำ�เภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วย ปลูกหญ้าแฝก ถางหญ้าบ่อปลานิล ทำ�ความสะอาด
บริเวณโครงการฯ กำ�จัดผักตบชวา และพรวนดินรอบต้นไม้

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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ภารกิจด้านการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ดร.สมเกียรติ ประจำ�วงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้นายประดับ กลัดเข็มเพชร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารโครงการ ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr. Rolan Treitler,
Project Director of GIZ-ECOSWat ผูแ้ ทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
พร้อมผู้แทนจากสำ�นักบริหารโครงการ สำ�นักวิจัยและพัฒนา และสำ�นักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม ณ ห้องประชุมสถานการณ์น้ำ�  อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู
(SWOC) โดยที่ประชุมมีแนวคิดและเห็นชอบร่วมกัน ในการนำ�เสนอโครงการชลประทานที่มี
ลักษณะเป็น cross cutting  คือ โครงการที่เป็นทั้งการตั้งรับปรับตัว (adaptation) และลด
ก๊าซเรือนกระจก (mitigation) เพือ่ ขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเยอรมัน ภายใต้
โครงการ International Climate Initiative (IKI)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2650
นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ประธาน
กล่าวต้อนรับ Dr. John Dore, Senior Water Resources Specialist Australia’s
Department of Foreign Affairs and Trade สถานฑูตออสเตรเลียประจำ�ประเทศไทย
พร้อมเจ้าหน้าทีจ่ ากเครือรัฐออสเตรเลียเข้าเยีย่ มชมศูนย์ปฏิบตั กิ ารน�ำ้ อัจฉริยะ และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ด้าน Irrigation management และ Water data and Modeling เพื่อเสริม
สร้างความร่วมมือระหว่าง กรมชลประทานและเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ห้องดงตาล ชั้น 4
อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
นายประทีป ภักดีรอด ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักสำ�รวจด้านวิศกรรมและธรณีวทิ ยา เป็นประธาน
การประชุม บทเรียน Unit School ส่วนวิศวกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรังวัด GNSS (ระบบนำ�ทางด้วยดาวเทียม) โดยวิธีโครงข่าย
CORS และกระบวนการสร้างหมุดหลักฐาน QR Code ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางสำ�นัก
สำ�รวจด้านวิศกรรมและธรณีวิทยาคิดค้นขึ้น โดยมีนายชวลิต ธรรมรัตนะศิริ ผู้อำ�นวยการ
ส่วนวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่สำ�นักสำ�รวจด้านวิศกรรมและธรณีวิทยา เข้าร่วมประชุม ณ
ห้องประชุมสำ�นักสำ�รวจด้านวิศกรรม และธรณีวิทยา ชั้น 3 อาคารที่ทำ�การฝ่ายวิชาการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารโครงการ เป็นประธานในพิธี
ปิดโครงการฝึกอบรมด้านอุทกวิทยาและการบริหารจัดการน้ำ�  ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ไตรภาคีไทย – ญี่ปุ่น – เมียนมาร์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการนำ�้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำ�นวน 5 คน ระหว่างวันที่
19 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำ�นวยการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
สำ�นักงานชลประทานที่ 4 โดยนายยงยส  เนียมทรัพย์ ผู้อำ�นวยการส่วนวิศวกรรม และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำ�รวจและร่วมวางแผนสนับสนุนการจัดสรรน้ำ�เพื่อโครงการ
แปลงเรียนรูเ้ กษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพือ่ พัฒนาระบบการทำ�การเกษตร โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เต็มรูปแบบในการผลิตมันสำ�ปะหลังและข้าว ณ แปลงนาตำ�บลเขาคีริส
อำ�เภอพรานกระต่าย จังหวัดกำ�แพงเพชร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)
พร้อมด้วยนายกาญจดินทร์ สระประทุม ผู้อำ�นวยการโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำ�นวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ�  ให้การต้อนรับ
Mr. Sonam Topgay และคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศภูฏาน เข้าเยี่ยมชม             
กรมชลประทาน และศึกษาดูงานในพื้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ�ในประเทศไทย พร้อม
ฟังการบรรยาย ณ ศูนย์ปฎิบัติการน้ำ�อัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู              
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
นายปริญญา กมลสินธุ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์)
และคณะ ได้ เข้ า ร่ ว มจั ด นิ ทรรศการ “งานวั น เกษตรแห่ ง ชาติ ประจำ � ปี 2561” โดย
กรมชลประทานได้นำ�เรือเก็บวัชพืชขนาดเล็ก โครงการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เครื่องวัด
ความชื้นของดินสำ�หรับระบบบริหารจัดการนำ้�ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำ้�นองและ
นวัตกรรมการนำ�ผลผลิตน้ำ�ยางพารามาทำ�ถนน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมงาน  
“วันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2561” (Thailand Inventors’ Day 2018) ณ Event Hall
98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยสำ�นักวิจัย
และพัฒนาได้นำ�ผลงานจัดทำ�ระบบควบคุมอัตโนมัติสถานีทดลองการบริหารจัดการนำ้�
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
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เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
นางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำ�นวยการกองการเงินและบัญชี เป็นประธานในการประชุม
ชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment
ภาครัฐ) เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e - Payment
Master Plan) ซึ่งมีแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นโครงการภายในแผน
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว และเห็นชอบการกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วข้องในระยะต่อไป
โดยให้กระทรวงการคลังกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการจ่ายเงิน การรับและการนำ�เงิน
ส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงิน
ฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ Nation e-Payment มีมติเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการดำ�เนินการรับจ่าย
เงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
นายมนัส กำ�เนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ กรมชลประทาน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก ผู้อำ�นวยการกอง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้กว่า 40 คน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำ�นวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
นายมนัส กำ�เนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยา ให้การต้อนรับ นายปริญญา ยมะสมิต
ผู้ว่าการการประปานครหลวง ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การประปานครหลวง ศึกษาดูงานศูนย์
ปฎิบัติการน้ำ�อัจฉริยะของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ�ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ�และทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลาง
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ/คลังข้อมูลที่ประสบความสำ�เร็จในการบริหารจัดการน้ำ�
ในภาวะวิกฤติอทุ กภัยและภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละนำ�แนวทาง
การดำ�เนินงานไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของการประปานครหลวงต่อไป ณ ศูนย์
ปฏิบัติการนำ�้ อัจฉริยะ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
นายวีระพงษ์ แต่งเนตร  ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก  มอบหมาย
นายประเชิญ  พบสระบัว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ�และปรับปรุงระบบชลประทาน  พร้อมด้วย
นายวีรวัฒน์  ปน่ิ สกุล  นายช่างชลประทานปฏิบตั งิ าน  เข้าร่วมงานวันรณรงค์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
การผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)  
จังหวัดพิษณุโลก  ปี 2561 ณ  โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์สหกรณ์การเกษตรอำ�เภอ
พรหมพิราม บ้านโปร่งนก ตำ�บลหอกลอง อำ�เภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีบุคคล
เป้าหมาย  จำ�นวน  150  ราย
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านสำ�รวจและหรือ
ออกแบบ) กรมชลประทาน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
(U.S. Department of Agriculture : USDA) นำ�โดยนาย Michael Shean เจ้าหน้าที่อาวุโส
ประจำ� International Production Assessment Division, Office of Global Analysis
in Washingtion D.C. เข้าศึกษาดูงานกรมชลประทานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
ขีดความสามารถของงานชลประทานของประเทศไทยในปัจจุบัน ระบบการจัดสรรน้ำ�และ
แผนงานชลประทานในอนาคต ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำ�นวยการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
นายธาดา สุขะปุณพันธุ์ ที่ปรึกษากรมชลประทาน เป็นประธานการบรรยายหัวข้อ
“watershed management area (river naturalization)” แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร
The Reform Leader Academy Training Batch XII, Indonesia โดย National Institute of Public Administration of the Republic of Indonesia จำ�นวน 31 คน ณ ห้อง
ประชุมดงตาล ชั้น 4 และเยี่ยมชมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ�  ชั้น 3 อาคาร
99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำ�ภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
นายปริญญา กมลสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านวัสดุวิศวกรรม
ชลประทาน) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Capacity Development of Irrigation
Engineers (Workshop on the Practical Design, Installation and Management of
Pump Irrigation System in Thailand) พร้อมมอบของทีร่ ะลึกให้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการชาว
ภูฏานจำ�นวน 5 ท่าน ได้แก่ Mr. Khando Tshering Executive Engineer, Mr. Kelzang
Tenzin Executive Engineer, Mr. Nima Dorji Executive Engineer, Mr. Nedrup
Tshewang Dy.Executive Engineer, Mr. Thinley Gyamtsho Principal Agriculture
Officer ณ ห้องอบรมชั้น 2 อาคาร Waterman Home สถาบันพัฒนาการชลประทาน
สำ�นักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
นายธนา  สุวฑั ฒน ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนา และคณะ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018”  Thailand Research Expo 2018 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำ�นวยการโครงการชลประทานลำ�ปาง พร้อมด้วย
นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ�และปรับปรุงระบบชลประทาน  นายวีระยุทธ
เขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 1 – 5 ให้การ
ต้อนรับคณะอนุกรรมการดำ�เนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ�ฝ่าย
ส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษา (ภาคเหนือ) และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ�ชลประทานดีเด่น
สำ�หรับเข้าตรวจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ�ของฝ่ายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 4
โครงการชลประทานลำ�ปาง สำ�นักงานชลประทานที่ 2  มีนายธนิต คำ�มีอา้ ย หัวหน้าฝ่ายส่งน�ำ้
และบำ�รุงรักษาที่ 4 เป็นผู้เข้ารับการประเมิน ณ โครงการชลประทานลำ�ปาง อำ�เภอเมือง
จังหวัดลำ�ปาง
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนำ�้ ของกรมชลประทาน ในความร่วมมือ
ระหว่างไทยและเยอรมัน โดยมีผู้อำ�นวยการ ผู้แทน สำ�นัก กอง ต่างๆ เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ นายสเตฟาน ฮุฟเพิร์ท ตัวแทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
ให้การบรรยายข้อมูล ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน
ถนนสามเสน สำ�หรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
บทบาท หน้ า ที ่ และสร้ า งความเข้ า ใจในความต้ อ งการการสนั บ สนุ น จาก GIZ ของ
กรมชลประทาน เพื่อการสร้างกรอบการทำ�งานระดับชาติภายใต้เงื่อนไขของการจัดการน้ำ�
อย่ า งยั ่ ง ยื น โดยคำ� นึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพการปรั บ ตั ว โดยอาศั ย ระบบนิ เวศ เพื ่ อ ป้ องกันและ
ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ โดยในส่วนของ
กรมชลประทาน มีความต้องการให้ทางโครงการสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการบริหารจัดการน้ำ�  ซึ่งจะช่วยแก้
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั่วประเทศได้ในอนาคต
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์  รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธาน
เปิดโครงการ โครงการ ICT Day 2018 ภายใต้ Theme “Forward to RID No.1”
ณ หอประชุมชูชาติ กำ�ภู กรมชลประทาน อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
เจ้าหน้าที่กองพัสดุ กรมชลประทาน ร่วมรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และ
ประกาศเกียรติคุณ  โดยมีนางจันทิรา  พิพัฒน์ศรีโสภณ ตำ�แหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำ�นาญงาน
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุที่ 2 ส่วนจัดหาพัสดุ กองพัสดุ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำ�ปี 2561 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561
นายสุชาติ เจริญศรี อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธานการประชุม
ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำ�ในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ VDO Conference
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด (SWOC ทั้ง 14 โครงการฯ) ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำ�อัจฉริยะ
สำ�นักงานชลประทานที่ 10 (SWOC 10)  เพื่อติดตามและมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการน้ำ�  การติดตามเฝ้าระวังฯ โดยมีรองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานชลประทานที่
10 ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ�และบำ�รุงรักษา หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้ดร.วัชระ เสือดี
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ
นานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2018” ภายใต้แนวคิด Thailand BIG DATA
ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และเข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “Big Data and
Digital Transformation for Public Sector” ซึ่งนำ�เสนอภารกิจ การดำ�เนินงาน การ
้ และการพัฒนา Big Data ของกรมชลประทาน ภายใต้นโยบาย Big Data
บริหารจัดการนำ� 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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การปรับเปลี่ยนการใช้น้ำ�
ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และองค์ความรู้ที่เหมาะสม

มีแหล่งเก็บกักน้ำ�
และมีปริมาณน้ำ�ที่จัดการได้
เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

5

ส่วนที่

ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคต
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3
การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จัดทำ�ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นแผนแม่บทขององค์กรในการขับเคลือ่ นภารกิจการดำ�เนินงาน
ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนยุทธศาสตร์น้ำ�  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560
- 2579) รวมทั้งยุทธศาสตร์สำ�คัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบระยะเวลาการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี นั้น
เพื่อให้การขับเคลื่อนสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการกำ�หนด Roadmap การดำ�เนินงาน จำ�แนกออกเป็น 4 ช่วงๆ ระยะเวลาละ 5 ปี
ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความชัดเจน ความเข้มข้นในเป้าหมายและแนวทางดำ�เนินงาน ในการมุ่งสู่การเป็น “องค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคง
ด้านน้ำ� (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579”
สำ�หรับการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี เพือ่ ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมายนัน้ ได้ก�ำ หนด
แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย RID No.1 ประกอบด้วย 7 แนวทาง ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กรมฯ ดังกล่าว รวมถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็น

แนวทางที่ 1 เร่งรัดการดำ�เนินงานโครงการพระราชดำ�ริ และแนวทางที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ�  (Basin-based Approach) โดยกำ�หนด
เป้าหมายเพื่อให้มีปริมาณนำ�้ เพิ่มขึ้น 13,243 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17.95 ล้านไร่ ภายในปี 2579
แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ�  เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนำ�้
อย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น� 
ำ้ และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน�ำ้
โดยการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ผ่านการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศดิจิตอลภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำ�อัจฉริยะ (SWOC : Smart
Water Operation Center)
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม
(Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำ�ชลประทานในระดับพื้นที่ ทั้งจากภาคเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ� 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น NGO โดยปัจจุบันได้จัดตั้งเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำ�ได้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า 19 ล้านไร่
และมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งให้ครอบคลุมอีก 5.7 ล้านไร่
แนวทางที่ 6 นำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และแนวทางที่ 7 ดำ�เนินการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ ด้วยการปรับรูปแบบการทำ�งานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้ระบบ
การทำ�งานบนฐาน Digital ทีเ่ ป็นเอกภาพ (Digital Platform) เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการน�ำ้ ทีค่ รบถ้วนและทันสมัย การจัดทำ�คลังสมอง
กรมชลประทานเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งการสร้าง Knowledge Worker เพื่อเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนสู่
ความสำ�เร็จ
ทั้งนี้ นอกจากแนวนโยบาย และกรอบแนวทางการดำ�เนินงานดังกล่าวแล้ว กรมชลประทานต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาทิเช่น สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปริมาณความต้องการใช้น้ำ�ที่เพิ่มสูงขึ้นและมีความหลากหลาย การตอบ
สนองต่อนโยบายและกฎหมายที่ส�ำ คัญ การพัฒนาสู่ Thailand 4.0 ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการดำ�เนินงานให้สามารถตอบรับกับ
สถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ให้ได้ในที่สุด

การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ตามศักยภาพลักษณะลุ่มนำ�้ (Basin – based Approach)
การพัฒนาแหล่งน้ำ�โดยการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ�  ถือเป็นภารกิจสำ�คัญด้านงานชลประทาน อีกทั้งเป็นสิ่งยืนยันว่าภาคเกษตรกรรม
ภาคอุปโภค - บริโภค ภาคอุตสาหกรรม และภาคส่วนอื่นๆ จะมีน้ำ�เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ�  จากการที่ภาครัฐให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับ
การดูแล รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ�ขนาดใหญ่จึงมีความเป็นไปได้น้อยมาก ประกอบกับ พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่ระบุไว้โดยสรุปว่า “ในการกลั่นกรองโครงการ (Screening) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจประกาศกำ�หนดโครงการ
หรือกิจการหรือการดำ�เนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำ�เนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำ�คัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA) ต้องจัดทำ�รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอาจกำ�หนดให้ทำ�เป็นรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ได้” ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ�ขนาดใหญ่ของกรมชลประทานเป็นอย่างมาก
ดังนัน้ กรมชลประทานจึงได้ก�ำ หนดทิศทางการดำ�เนินงานเชิงรุก เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ�  (Basin – based Approach) ซึ่งประกอบด้วย
การจัดแผนแม่บทการพัฒนาตามลุ่มน้ำ�หลักและจัดทำ�แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำ�สาขา (ลุ่มน้ำ�ย่อย) การพัฒนาโครงการชลประทานตาม
แผนแม่บทการพัฒนาลุม่ น�ำ้ หลักและลุม่ น�ำ้ สาขา การเพิม่ ความจุในการเก็บกักน� 
ำ้ การผันน�ำ้ และเก็บกักน�ำ้ จากลุม่ น�ำ้ ในประเทศและแหล่งน�ำ้
นานาชาติมาใช้ประโยชน์ การแสวงหาความร่วมมือและร่วมทุนจากภาคีในการพัฒนาแหล่งน้ำ�  โดยแนวทางเหล่านี้จะสร้างความมั่นคง
ความสมดุลระหว่างการความต้องการในระดับพื้นที่และทิศทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ�ตามศักยภาพลุ่มน้ำ�ในภาพรวม
ของประเทศ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการดำ�เนินงานในทุกมิติ โดยใช้วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” เป้าหมายเพื่อมีปริมาณน้ำ�เพิ่มขึ้น 13,243 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 17.95 ล้านไร่ ภายในปี 2579
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ�และเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ� (Basin – based Approach) ให้เห็นผลสัมฤทธิ์
ได้นั้น กรมชลประทานต้องสามารถสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำ�เนินงานทั้งจากภาคเกษตรกรรม  ภาคอุปโภค - บริโภค  
ภาคอุตสาหกรรม  NGO และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำ�หนดแนวทางการขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายและ
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน�ำ้ ชลประทานในระดับพืน้ ที่ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของทุกภาคส่วน
รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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มาประกอบการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ให้สามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและตอบสนองทิศทาง
การพัฒนาประเทศด้านความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ�ได้อย่างเหมาะสม ก่อประโยชน์ต่อความต้องการใช้น้ำ�  และบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี

การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ�
อย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ� และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกัน
ความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนำ�้
การบริหารจัดการน้ำ�เป็นการจัดสรรน้ำ�เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรมตลอดถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ�
ให้คงอยู่และมีใช้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ำ�ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้หมดไป ซึ่งจะต้องดำ�เนินการ
ให้สอดคล้องผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือที่เรียกว่า “การดำ�เนินการแบบบูรณาการ” ด้วยหลายวิธี หลายเทคนิคการบริหาร
จัดการน�ำ้ ของกรมชลประทานเป็นการดำ�เนินการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพอาคารชลประทาน โดยนำ�เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ามาใช้เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดส่งน้ำ�  ผ่านกระบวนการวางแผนการส่งน้ำ�  การกระจายน้ำ�ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้น้ำ�  การนำ�เครื่องมือ
สารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้กับระบบชลประทาน เพื่อช่วยในการอำ�นวยความสะดวกทางด้านการบริหารจัดการน้ำ�เพิ่มมากขึ้น และ
เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากนำ�้ อีกด้วย ได้แก่

1. Big Data Management

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management) เป็นการจัดการกับข้อมูลที่มีจำ�นวนมากที่มาในหลายรูปแบบ และข้อมูล
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการจัดการของข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หลากหลายและ
มีจำ�นวนมาก เพื่อนำ�มาชี้โอกาสและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยกระบวนการการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ จะประกอบ
ไปด้วย กระบวนการการจัดเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง (Aggregation) การแบ่งและการจัดเก็บข้อมูล (Profile and Segmentation) การใช้
ประโยชน์ (Utilization) และการนำ�เสนอข้อมูล (Visualization)  
กรมชลประทานสามารถนำ�เครื่องมือที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ข้อมูล
สภาพอากาศ ข้อมูลน้ำ�ท่า แหล่งกักเก็บน้ำ�  สภาพพื้นที่ หรือแม้แต่ข้อมูลประชากร และปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์การเกษตร มาจัดเก็บ
แบ่งประเภท และนำ�มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อที่จะใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อาจส่งผลต่อสภาพน้ำ�ท่า หรือผลกระทบ
ต่างๆ ในพื้นที่ได้ ซึ่งหากมีการพัฒนาโมเดลการคาดการณ์ที่มีความละเอียด โดยเฉพาะในเชิงพื้นที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยพัฒนาไป
ถึงขั้นที่จะใช้ก�ำ หนดและคาดการณ์ปริมาณและระยะเวลาของการปลูกผลิตภัณฑ์เกษตรที่เหมาะสม ตามสภาพอากาศและความต้องการของ
ประชากรได้อย่างแม่นยำ�แล้วจะสามารถกำ�หนดรูปแบบ ปริมาณ หรือระยะเวลาในการขนส่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น

2. Cloud Computing

การนำ�แนวคิด Cloud Computing มาปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำ�  และการชลประทาน นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ระบบ Hardware ที่ต้องมีการติดตั้งตามอาคารชลประทานในพื้นที่ต่างๆ แล้ว ยังช่วยลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ตรงกันได้ผู้ดูแลข้อมูล
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที และผู้ใช้ก็สามารถนำ�มาใช้งานต่อได้ในเวลาเดียวกัน เช่น ข้อมูลของสภาพน้ำ�ท่า คุณภาพน้ำ�  การระบายน้ำ�
หรือแม้แต่สภาพน้ำ�ท่วม/น้ำ�แล้ง นอกจากนี้ การนำ�เข้าข้อมูลผ่านระบบ Cloud Computing ลักษณะนี้ยังช่วยให้สามารถคัดกรอง และ
แจ้งข้อมูลไปยังผู้บริหาร หรือประชาชนผ่าน Mobile Application หรือช่องทางต่างๆ ในรูปแบบที่ต้องการได้อย่างทันทีอีกด้วย เพื่อให้
ประชาชนสามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมต่างๆ ได้อย่างทันเวลา
นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำ�อัจฉริยะ หรือ SWOC ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการสำ�คัญที่รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ�ไว้อย่างครบถ้วนทุกมิติ และพร้อมที่จะจัดทำ�  Big Data เพื่อให้สามารถพยากรณ์และเตือนภัยได้อย่าง
แม่นยำ� สามารถสนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ อีกด้วย

136

ANNUAL REPORT 2018 Royal Irrigation Department

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

3. Internet of Things (IoT)

การนำ�เทคโนโลยี IoT มาปรับใช้กับการบริหารจัดการน้ำ�ของระบบชลประทาน ในปัจจุบันมีเพียงการใช้ในการควบคุมการปล่อย
น้ำ�จากท่อส่งน้ำ�ตามพื้นที่ต่างๆ ในระยะไกลได้ แต่หากการพัฒนาของเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถขยายผลในวงกว้างได้มากขึ้น ก็จะสามารถ
นำ�เทคโนโลยีนี้มาติดตั้งกับอุปกรณ์สัญญาณที่จะช่วยให้สามารถกำ�หนดโพรโทคอลกับอุปกรณ์ตามอาคารชลประทานที่ปกติต้องมีการเข้าไป
ควบคุมด้วยแรงได้ อาทิ ประตูระบายน้ำ�ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยมีศูนย์กลางควบคุมอยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งเมื่อศูนย์กลางควบคุม
ต้องการเปิด/ปิดประตูระบายนำ�้ ในจังหวัดที่อยู่ห่างไกล ก็สามารถสั่งการผ่านศูนย์ควบคุมระยะไกลในการเปิด/ปิดประตูระบายน้ำ�นั้นได้ทันที
ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากเครื่องมือดังกล่าวนี้ นอกจากจะช่วยลดแรงคนในการเปิดประตูแล้ว ยังสามารถดำ�เนินการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
หรือแม้แต่การลดความขัดแย้งจากชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องการเข้ามาควบคุมการเปิด/ปิดประตูระบายน้ำ� เป็นต้น

4. การพัฒนาแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ�

การพัฒนาแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์เพือ่ ช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน�ำ้ แบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ หรือ “โปรแกรม
NARK 4.0” ซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยและการทำ�งานร่วมกันของ 4 องค์กรหลัก คือ สภาวิจัยแห่งชาติ  สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ กรมชลประทาน  
			กรมชลประทานได้ใช้เป็น “เครือ่ งมือ” ในการคาดการณ์ปริมาณน�ำ้ ต้นทุนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ เจ้าพระยา โดยสามารถคาดการณ์ปริมาณน�ำ้
ไหลเข้าอ่างเก็บน�ำ้ ได้ลว่ งหน้า 12 เดือนทีร่ ะดับความแม่นยำ�ร้อยละ 80 เพือ่ ใช้ในการวางแผนการระบายน�ำ้ จากอ่างเก็บน�ำ้ ตามความเหมาะสม
ต่อสถานการณ์นำ�้ ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน นอกจากนี้โปรแกรม NARK 4.0 ยังสามารถใช้ในการจำ�ลองสถานการณ์น้ำ�คาดการณ์ล่วงหน้า
เช่น การจำ�ลองปริมาณน้ำ�ท่า การไหลในลำ�น้ำ�  การจัดสรรน้ำ�ในระดับโครงการชลประทาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนพื้นที่
เพาะปลูกให้มีความเหมาะสมต่อปริมาณนำ�้ ต้นทุนที่มี รวมถึงการกำ�หนดมาตรการรับมือในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำ�ล้นตลิ่ง ทำ�ให้กรมชลประทานมี
ข้อมูลทางหลักวิชาการสนับสนุน ประกอบการตัดสินใจในวางแผนการบริหารจัดการน�ำ้ ล่วงหน้าทัง้ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง เพือ่ การเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ เป็นการลดการขาดแคลนน้ำ�จากภาวะฝนทิ้งช่วง การเกิดภัยแล้ง และการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
ลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา
จากผลสำ�เร็จของโปรแกรม NARK 4.0 ที่สามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำ�ต้นทุนและวางแผนบริหารจัดการน้ำ�รายฤดูกาลได้อย่าง
แม่นยำ�  กรมชลประทานร่วมกับทีมวิจัยได้มีการพัฒนาต่อยอดเป็นโปรแกรม NARK 4.1 เพื่อใช้ในการติดตาม โดยสามารถจำ�ลองและปรับ
ให้เป็นปัจจุบันกับสถานการณ์น้ำ�ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน เพื่อการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ�ให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอยู่เสมอ ปัจจุบันได้พัฒนาแล้วเสร็จและมีการใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในศูนย์ปฏิบัติการ
น้ำ�อัจฉริยะของกรมชลประทาน นอกจากนี้ยังได้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ�ของกรมชลประทานเข้าสู่แบบจำ�ลอง
ทางคณิตศาสตร์แบบ Real - time เพื่อให้เป็นระบบปฏิบัติการน้ำ�บนโครงข่ายการกระจายน้ำ�และระบายน้ำ�ที่สามารถคาดการณ์และจำ�ลอง
สถานการณ์นำ�้ ได้อย่างทันต่อเวลา (Real time Operation) นำ�ไปสู่การเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณน้ำ� 

ผลประโยชน์ที่ได้จากการการดำ�เนินการ

กรมชลประทาน มีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำ�ต้นทุนของลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศโลก เพือ่ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน�ำ้ และการวางแผนการจัดสรรน�ำ้ ของพืน้ ทีช่ ลประทานให้มคี วามเหมาะสมทัง้ สถานการณ์
นำ�้ แล้งและน้ำ�ท่วม
เกษตรกร ได้รบั ข้อมูลข่าวสารปริมาณน�ำ้ ต้นทุน การคาดการณ์และแผนการจัดสรรน�ำ้ ในระดับโครงการชลประทานทีม่ คี วามสอดคล้อง
กับน้ำ�ต้นทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนการทำ�เกษตรกรรมเพาะปลูกพืชในพื้นที่ทำ�กินของตนเองให้มีความเหมาะสม ภายใต้
ปริมาณน้ำ�ต้นทุนที่มีเพียงพอตลอดฤดูกาล เป็นการลดความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมจากการขาดแคลนน้ำ�
รัฐบาล สามารถนำ�แผนการบริหารจัดการน้ำ�ต้นทุนและแผนการเพาะปลูกพืชที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้ามากำ�หนดพื้นที่เพาะปลูกพืช
(Zoning) ให้มีความชัดเจนตามความเหมาะสมกับปริมาณน้ำ� และสภาพดิน นำ�ไปสู่การกำ�หนดนโยบายการผลิตสินค้าการเกษตรทั้งเพื่อการ
บริโภคและการส่งออก รวมไปถึงการกำ�หนดมาตรการเชิงปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
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การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมอำ�นาจประชาชนในระดับพื้นที่
(Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหาร
งานจัดการนำ�้ ชลประทาน (Networking Collaboration Participation)
ปัจจุบนั การพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ่เป็นไปได้ยากขึน้ เนือ่ งจากการต่อต้านจากประชาชนในพืน้ ทีเ่ สียประโยชน์และกลุม่ อนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม (NGO) โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าต้นน้ำ�  การดำ�เนินการเพื่อเพิ่มพื้นที่ศักยภาพชลประทานจึงจำ�เป็นต้องยกระดับ
ความสำ�คัญของการมีส่วนร่วม และพัฒนาทักษะด้านการสร้างการมีส่วนร่วม มวลชนสัมพันธ์ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
การดำ�เนินงานทีม่ งุ่ เน้นสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในพืน้ ที่ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 257 ทีม่ งุ่ หวัง
ให้การปฏิรปู ประเทศต้องให้ความสำ�คัญกับการเพิม่ บทบาทของภาคประชาชน ในการเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารงานภาครัฐ เพือ่ ประชาชน
มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  และมาตรา 258 หมวด ช. ข้อ (1) ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ
กรมชลประทานโดยตรง ซึ่งระบุไว้ว่า ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงความต้องการ
ใช้น้ำ�ในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน และเพื่อให้เจตนารมณ์ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมชลประทานจึงได้กำ�หนดกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Networking and
Participation) เพื่อยกระดับความสำ�คัญของการมีส่วนร่วม ดังนี้
1. การบูรณาการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคราชการ เป็นการบูรณาการกระบวนการทำ�งานร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน และ
เครือข่ายหน่วยงานในระดับพื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการลุ่มน้ำ� โดยมุ่งเน้นให้
ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดำ�เนินงานด้านการจัดการน้ำ�ร่วมกัน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำ�
2. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการทำ�งานกับภาคประชาชน และ NGO เป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
กับผู้ที่ใช้น้ำ�  ผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในด้านการให้ความรู้และข้อมูล รวมทั้งการสร้างจิตสำ�นึก และตระหนักถึง
ความสำ�คัญของทรัพยากรน้ำ� และการสร้างแหล่งน้ำ�
3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน และกลุม่ ผูใ้ ช้น้ำ�ให้ครอบคลุมพืน้ ทีช่ ลประทานทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ซึง่ ปัจจุบนั มีการจัดตัง้ เครือข่าย
้
องค์กรผู้ใช้นำ�ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานประมาณ 19 ล้านไร่ และจะจัดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานเพิ่มอีก 5.7 ล้านไร่ โดยมีแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ศึกษา ทบทวน กลไก แนวทาง และมาตรฐานในการพัฒนาเครือข่าย และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
2. จัดทำ�ทะเบียน และฐานข้อมูล (Profile) เครือข่ายของกรมชลประทาน
3. ศึกษา วิเคราะห์ระดับการมีสว่ นร่วมของเครือข่าย และการยกระดับการมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เสริมอำ�นาจประชาชนในระดับ
พื้นที่
4. ศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลรูปแบบและแนวทางการดำ�เนินงานของเครือข่ายของกรมชลประทานที่มีผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
จัดการน้ำ�
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานของกรมชลประทานในทุกภาคส่วน และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น เครือข่ายผู้ใช้น้ำ�
ภาคเกษตร ภาคอุปโภค – บริโภค และภาคอุตสาหกรรม และอื่น ๆ
6. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเครือข่าย
7. พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรของกรมชลประทานให้สามารถดำ�เนินงานสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายได้
8. ติดตามประเมินผล และเผยแพร่ผลงานเพื่อสร้างความยอมรับ และความร่วมมือทุกระดับ ทุกขั้นตอน
		
การขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชนจะส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาแหล่ ง น้ำ � และการบริ ห ารจั ด การน้ำ � ของ
กรมชลประทานเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เกิดเครือข่ายการทำ�งาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนในระดับพื้นที่ มีความเข้มแข็งมากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ
(Turnaround to Intelligente Organization)
จากการที่ประเทศไทยได้มีการกำ�หนดโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ภายใต้ชื่อ “ประเทศไทย 4.0” ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับแนวนโยบายดังกล่าว จากระบบราชการ
แบบเดิมสู่ “ระบบราชการ 4.0” ที่มุ่งให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำ�งานเพื่อยกระดับผลผลิตขององค์กร และสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่องประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ของรูปแบบการทำ�งานในยุคปัจจุบัน ถือเป็นความท้าทายโดยเฉพาะกับองค์กรขนาดใหญ่
ที่ต้องสามารถบริหารจัดการ สนธิกำ�ลังระหว่างระบบและวิธีการทำ�งาน  นวัตกรรมและองค์ความรู้   เทคโนโลยีและบุคลากร ให้สามารถ
ขับเคลื่อนสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะในระยะยาวโดยก้าวข้ามการทำ�งานในรูปแบบเดิม
กรมชลประทานจึงขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะผ่านการพัฒนาระบบงานตามบริบทของระบบราชการ 4.0 โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 – 2561 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำ�อัจฉริยะ หรือ SWOC (Smart Water Operation Center) เพื่อทำ�หน้าที่
เป็นศูนย์บัญชาการสำ�คัญที่รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ�ที่ถูกต้อง แม่นยำ�  รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และทันเหตุการณ์
พร้อมกันนี้ภายใต้โครงการที่สำ�คัญ (Flagship Projects) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ กรมชลประทานได้ให้
ความสำ�คัญกับการเสริมความเข้มแข็งของบุคลากรให้พร้อมเป็นข้าราชการยุคประเทศไทย 4.0 ที่เก่งและดี มีความรู้ความสามารถรอบด้าน
ทัง้ บุคลากรใหม่และบุคลากรปัจจุบนั เพือ่ เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลือ่ นงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ชือ่ มโยงสอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวง ICT ในขณะเดียวกัน
ก็ไม่ได้ละเลยการสร้างเสริมกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อปรับปรุง ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มีเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผ่านการวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบในการพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้าง
ความมั่นคงด้านน้ำ� (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ เป็นโจทย์สำ�คัญที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วนที่ต้องปรับตัวเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ที่ให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ในระดับสากล การสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างเท่าทัน องค์กรทุกภาคส่วนจำ�เป็นต้องเตรียมความพร้อมเพือ่ การปรับเปลีย่ นได้อย่างคล่องตัว
นับเป็นอีกบริบทที่สำ�คัญที่ทุกส่วนราชการจำ�เป็นต้องพร้อมรับการปรับเปลี่ยน โดยถือเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กรมชลประทานไปสู่แนวทางเดียวกัน  
ก้าวต่อไปของการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะตามยุทธศาสตร์ที่ 5 กรมชลประทานได้กำ�หนดเป้าหมายไปสู่การทำ�งานบนระบบฐาน
Digital ที่เป็นเอกภาพ (Digital Platform) การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ�ที่ครบถ้วน
และทันสมัย เป็นคลังสมองกรมชลประทานทีเ่ ป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม เพือ่ ยกระดับการทำ�งานของบุคลากรในทุกสายงาน
และที่ขาดไม่ได้ คือการสร้าง Knowledge Worker ที่จะเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำ�เร็จทุกมิติ ทั้งนี้ ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กรมชลประทานจะประเมินความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ เพื่อให้ทราบสถานะของการพัฒนาและเป็นฐานใน
การต่อยอด ยกระดับไปสู่เป้าหมายให้ได้ในที่สุด

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน

139

ปรับเปลี่ยนการใช้น้ำ�
ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และชุมชนในพื้นที่

เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มผู้ใช้นำ�้

องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ�
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

6

ส่วนที่

ภาคผนวก
ข้อมูลด้านการชลประทานของประเทศไทย
สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้บริหารกรมชลประทาน
คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือรายงานประจำ�ปี
กรมชลประทาน ปี 2561

ข้อมูลด้านการชลประทานของประเทศไทย

สภาพทางอุตุ – อุทกวิทยา

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถจำ�แนกฤดูกาลได้ 3 ฤดู โดยฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนเริ่มประมาณกลาง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิและปริมาณฝนเฉลี่ยผันแปรตามฤดูกาลในแต่ละปี เนื่องจากอยู่ในเขตอิทธิพล
ของลมมรสุมและลมพายุจร สภาพทางด้านอุทกวิทยามีความผันแปรตามภูมิภาคต่างๆ จึงประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงน้ำ�หลาก และปัญหา
ภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง
้ กรมชลประทาน (เดือนมกราคม – 30 กันยายน ปี 2561) สรุปได้ว่า ปริมาณฝนตกเฉลี่ย
จากข้อมูลศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณนำ� 
ทั้งประเทศประมาณ 1,320 มิลลิเมตร มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนกรกฎาคม
มีปริมาณ 248.7 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 46.2 มิลลิเมตร โดยพบว่า
ภาคเหนือ มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนกรกฎาคม มีปริมาณ 235 มิลลิเมตร
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 58.9 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนกรกฎาคม มีปริมาณ
305.7 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 94 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน
ภาคกลาง มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนสิงหาคม มีปริมาณ 212.2 มิลลิเมตร
สูงกว่าค่าเฉลี่ย 31.2 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายน
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ภาคตะวันออก มีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในเดือนกันยายน มีปริมาณ 361.3
มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 31.1 มิลลิเมตร และมีปริมาณฝนต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือน
สิงหาคม
ภาคใต้ เข้าสู่ช่วงฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายน โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ปี 2561 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีปริมาณฝนตก
สะสมสูงสุดในเดือนมกราคม มีปริมาณ 130.6 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 71.1 มิลลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด
ในเดือนกรกฎาคม มีปริมาณ 421.4 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ย 84.5 มิลลิเมตร
ลักษณะทางอุทกวิทยา แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ�ออกเป็น 25 ลุ่มน้ำ�หลัก และ 254 ลุ่มน้ำ�ย่อย ในปี 2561 มีปริมาณน้ำ�ท่าเฉลี่ยประมาณ 195,480
ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำ�ดังกล่าวคิดเป็นน้ำ�ท่าเฉลี่ยต่อจำ�นวนประชากร 2,954 ลูกบาศก์เมตร/คน/ปี (จำ�นวนประชากร 66.18
ล้านคน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ปัจจุบันมีแหล่งกักเก็บน้ำ�ความจุที่ระดับกักเก็บรวม 76,067 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ
38.91 ของปริมาณน้ำ�ท่าทั้งหมด โดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ (ความจุกักเก็บมากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร) ประมาณร้อยละ 94
ของความจุรวมทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 6 เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ�ขนาดกลาง และมีปริมาณน้ำ�ใช้การในอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่
และขนาดกลางรวม 35,312 ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ เพื่อเหลือน้ำ�ส่วนหนึ่งไว้ส�ำ หรับรักษาสภาพเขื่อน
(Dead Storage)

การใช้ที่ดินภาคการเกษตร

จากข้อมูลการใช้ที่ดินของสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558 สรุปได้ว่าเนื้อที่ประเทศไทยทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่การใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรจำ�นวน 149.24 ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 46.53 ของพืน้ ทีท่ ง้ั หมด พืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนี้
สามารถจำ�แนกออกเป็นนาข้าว 69.97 ล้านไร่ (ร้อยละ 46.88 ของพื้นที่ทางการเกษตร) พืชไร่ 31.16 ล้านไร่ (ร้อยละ 20.88 ของพื้นที่
ทางการเกษตร) สวนไม้ผลไม้ยืนต้น 34.92 ล้านไร่ (ร้อยละ 23.40 ของพื้นที่ทางการเกษตร) สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ 1.4 ล้านไร่ (ร้อยละ
0.9 ของพื้นที่ทางการเกษตร) และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ 11.80 ล้านไร่ (ร้อยละ 7.90 ของพื้นที่ทางการเกษตร)

ความต้องการน้ำ�ในเขตชลประทาน1

ความต้องการใช้น้ำ�ในเขตชลประทานรวมของทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 ประมาณ 25,067  ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการน้ำ�
เพื่อการเกษตร 15,952 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 63.64 รองลงมาเป็นการใช้น้ำ�เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ประมาณ 3,498 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ 13.95 เพื่อการรักษาระบบนิเวศประมาณ 3,223 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12   เพื่อการอุปโภคบริโภคประมาณ
2,167 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 8.64 และการอุตสาหกรรมประมาณ 227 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 0.91
1

ที่มา : สำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยา
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สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย
การใช้ที่ดินของประเทศ

จำ�นวนพื้นที่ (ไร่)

1.1) พืน้ ทีป่ ระเทศไทย 1/

320,696,888

1.2) พื้นที่ทางการเกษตร 1/

149,242,393

1.3) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน

60,294,241

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

32,940,008
17,997,747
6,831,556
8,110,705

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ มี.ค. 2560)
2. สรุปผลการดำ�เนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ� ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำ�ดับที่

รายการ

พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)

1

โครงการชลประทานขนาดใหญ่

30,181

-

2

โครงการชลประทานขนาดกลาง

73,350

80,500

รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

103,531

80,500

โครงการชลประทานขนาดเล็ก

171,293

51,594

274,824

132,094

3

รวมทั้งสิ้น
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3. สรุปผลการดำ�เนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ� ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำ�ดับที่

รายการ

พื้นที่ชลประทาน (ไร่)

พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)

1

โครงการชลประทานขนาดใหญ่

17,997,747

175,000

2

โครงการชลประทานขนาดกลาง

6,831,556

477,987

24,829,303

652,987

8,110,705

12,523,557

32,940,008

13,176,544

รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
3

โครงการชลประทานขนาดเล็ก
รวมทั้งสิ้น

รายงานประจำ�ปี 2561 กรมชลประทาน
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ผู้บริหารกรมชลประทาน
สถานที่

โทรศัพท์

โทรสาร

เว็บไซต์

กรมชลประทาน
เลขที่  811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

0 2241 0020
0 2241 0029
0 2241 0740-9

0 2243 0966

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

กรมชลประทาน
เลขที่  200  ถนนติวานนท์ ตำ�บลบางตลาด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

0 2583 6050
0 2583 6060
0 2583 6069

0 2583 8348

ตำ�แหน่ง/ชื่อสกุล

โทรศัพท์

โทรสาร

e-mail

อธิบดีกรมชลประทาน
นายทองเปลว  กองจันทร์

0 2241 0065
0 2241 0250

0 2241 3026

tkongjun3535@gmail.com

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์

0 2241 0257

0 2669 2445

chalearmkiat_bee36@hotmail.com

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
นายประพิศ  จันทร์มา

0 2667 0960

0 2669 3086

รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงรักษา
นายทวีศักดิ  ์ ธนเดโชพล

0 2669 4247

0 2669 4258

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
นายมนัส  กำ�เนิดมณี

0 2241 0804

0 2243 6918

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
นายชยันต์  เมืองสง

0 2243 6965

0 2243 6965

Chayanm44@yahoo.com

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)
นายพรชัย  แสงอังศุมาลี

0 2669 3598

0 2669 3598

PORNCHAI13@yahoo.com

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำ�รวจและหรือออกแบบ)
นายถิระศักดิ์  ทองศิริ

0 2669 4264

0 2669 5052

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำ�รุงรักษา)
นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์

0 2669 3595
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คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือรายงานประจำ�ปี กรมชลประทาน ปี 2561
1.
2.
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รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักบริหารจัดการน้ำ�และอุทกวิทยา
ผู้อ�ำ นวยการกองการเงินและบัญชี
ผู้อ�ำ นวยการกองแผนงาน
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารโครงการ
ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ผู้อำ�นวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ผู้อำ�นวยการส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำ�ลัง
สำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สำ�นักพัฒนาแหล่งน้ำ�ขนาดใหญ่
ผู้อำ�นวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สำ�นักงานเลขานุการกรม
ผู้อำ�นวยการส่วนวิเคราะห์งบประมาณ
กองแผนงาน
ผู้อำ�นวยการส่วนติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน
ผู้อำ�นวยการส่วนวิเคราะห์นโยบาย
กองแผนงาน
นางสุภชา  แก้วเกรียงไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ กองแผนงาน
นางจิราพร  บูรณัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ กองแผนงาน
นางมณฑา  ชาวโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ กองแผนงาน
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องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
To become an intelligence organization aiming for Water Security
and create more service value within the year 2035

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

