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โดย

นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีท่ี 4 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กาภู

2

หัวข้อการนาเสนอ
1. แผนยุทธศาสตร์ท่เี กี่ยวข้อง
2. นโยบายผูบ้ ริหาร
3. แนวทางการปฏิบตั งิ าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. แนวทางการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
5. ข้อสัง่ การ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และมติ ครม.
6. ข้อสัง่ การอธิบดีกรมชลประทาน
3

1. แผนยุทธศาสตร์ท่เี กี่ยวข้อง
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• ความมันคง
่
• การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
• การพัฒนาศักยภาพคน
• การสร้างโอกาสความเสมอภาคทาง
สังคม

• การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
• การสร้างความเป็ นธรรมลดความเหลือ่ มลา้ ในสังคม
• การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

•การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
• การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

• การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
• การเสริมสร้างความมันคงแห่
่
งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสู่
ความมังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน
• การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคม
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
• การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
• การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
• ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา

• การจัดการอุปโภคบริโภค

• การสร้างความมัน่ คงของน้ า
ภาคการผลิต (เกษตรและ
อุตสาหกรรม)
• การบริหารจัดการน้ าท่วม
และอุทกภัย
• การจัดการคุณภาพน้ า
• การอนุรกั ษ์ฟ้ ื นฟูสภาพป่ าต้นนา้ ทีเ่ สือ่ ม
โทรมและป้ องกันการพังทลายของดิน

• การบริหารจัดการ

• สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร
• เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้า
• เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

• บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิง่ แวดล้อม
อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
• พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

“องค์กรอัจฉริยะ ที่ม่งุ สร้าง
ความมัน่ คงด้านน้ า
(Water Security)
เพือ่ เพิม่ คุณค่าการบริการ
ภายในปี 2579”

ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา และเป้ าหมายในอนาคต
พื้นที่ชลประทาน (ล้านไร่) ปริมาณน้้า (ล้าน ลบ.ม.)
ปี 2557-2560 เพิ่มขึ้น 2.39 (32.69)
เพิ่มขึ้น 1,483.18 (81,381.27)
ปี 2561 – 2564 เพิ่มขึ้น 3.97 (36.66) เพิ่มขึ้น 4,245 (85,206.27.80)
ปี 2561
เพิ่มขึ้น 0.43
เพิ่มขึ้น 154.85

ยุทธศาสตร์ กษ. 20 ปี (5 ด้าน)

ยุทธศาสตร์ ฯ น้ า (6 ด้าน)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 -2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 (10 ด้าน )
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
(พ.ศ. 2558 - 2579)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (6 ด้าน)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

แผนผังการเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนางานชลประทาน

พื้นที่ชลประทาน (ล้านไร่)
ปี 2565 - 2569 เพิ่มขึ้น 3.45 (39.37)
ปี 2570 - 2574 เพิ่มขึ้น 5.65 (45.02)
ปี 2575 - 2579 เพิ่มขึ้น 4.49 (49.51)

ปริมาณน้้า (ล้าน ลบ.ม.)
เพิ่มขึ้น 5,298 (90,204.80)
เพิ่มขึ้น 2,000 (92,204.80)
เพิ่มขึ้น 1,700 (93,904.80)

รวม 12 ปี (ปี 2558-2569)
พท.ชป. เพิ่มขึ้น 8.7 ล้านไร่
ปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น 4,800 ล้าน ลบ.ม.
รวม 20 ปี (ปี 2560-2579)
พท.ชป. เพิ่มขึ้น 17.95 ล้านไร่
ปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น 13,243 ล้าน 5ลบ.ม.
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560

2. นโยบายผูบ้ ริหาร
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นโยบายผู้บริหาร
รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
เศรษฐกิจฐานราก
แผนฟื้นฟูการประกอบอาชีพเกษตรกร
บูรณาการระหว่างกระทรวง
Smart SMEs
Big Data & Innovation

รมว.กษ. นายกฤษฎา บุญราช

ยึดหลัก 3 ต.
ต่อ
เติม
แต่ง

น้านโยบายเดิมที่ท้าอยู่แล้วได้ผลดี เกิดประโยชน์
มาท้าต่อและขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
งานที่ท้าอยู่แล้ว ควรจะเพิ่มเติมอะไรที่จ้าเป็นเข้าไป
เพื่อให้ได้ผลการด้าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น
โครงการเดิมที่มีปัญหา/ไปต่อไม่ได้ ให้น้ามาปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง/บูรณาการกันให้ดียิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดพัฒนาเกษตรสู่ความยั่งยืน
บูรณาการในพื้นที่
พัฒนาฐานข้อมูล

มอบ รมช.กษ. วิวัฒน์ ศัลยก้าธร

ก้ากับดูแลงานใน
กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต

ระยะสั้น เร่งเตรียมการ
- เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่
ระยะปานกลาง แผนรับมือภัยแล้ง
ระยะยาว ปรับโครงสร้างหน่วยงานงานระดับพื้นที่

กรมชลประทาน
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3. แนวทางการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ขับเคลือ่ น
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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3.1

ต่อ เติม แต่ง
การด้าเนินงานตามนโยบายของกรมชลประทาน

ต่อ

นโยบายเดิม

= นโยบายเดิมดีให้ขยายผล

2. ระบบกระจายน้้า/ระบบส่งน้้า
3. สนับสนุนน้้าในพื้นที่ ส.ป.ก.
4. Zoning / Design by Agri-Map

แต่ง

=โครงการเดิมมีปญั หาให้ปรับปรุง

เติม

= งานที่ทาอยู่แล้วเพิม่ เติมให้ดีข้ นึ

1. สนับสนุนน้า้ โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
1) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสินค้า
เกษตรที่ส้าคัญ (ยางพารา)
2) การจัดท้า Big Data

**

5. โครงการ 5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 882 ศูนย์
7. เกษตรอินทรีย์

1. สนับสนุนน้า้ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
เติ
ม
สนับสนุนน้า้ ในแปลงใหญ่ทั้งหมด
2,535 แปลงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 8 แปลง เป้าหมายปี 61
จ้านวน 1,660 แปลง อยู่ระหว่างรับเกษตรกรเข้าร่วมแปลงใหญ่
2. ระบบกระจายน้้า/ระบบส่งน้้า
3. สนับสนุนน้า้ ในพื้นที่ ส.ป.ก.
4. Zoning / Design by Agri-Map

ต่อ

ไม่มีปัญหาสามารถ
ด้าเนินการต่อได้
5. โครงการ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) 882 ศูนย์
7. เกษตรอินทรรีย์
5. ,6. และ 7.  แต่ง เนื่องจากกรมเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน โดยเป็นการบูรณาการระหว่างกรมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในระดับกระทรวง

นโยบายใหม่ **
1) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ (ยางพารา)
2) การจัดท้า Big Data
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Smart Agricultural Curve

3.2

กรมชลประทาน

Growth

1. ระบบส่งน้ า/กระจายน้ า 3,404 รายการ
2. แปลงใหญ่ 67 แปลง
3. สนับสนุ นน้ าในพื้นที่ ส.ป.ก. 3 แปลง
4. เกษตรอินทรีย ์ 5 กลุม่ (งบ ชป. 3 กลุม่ ,
งบจังหวัด 2 กลุม่ )
5. Zoning by Agi- Map 200 โครงการ
6. ศพก. 882 ศูนย์

ปี 2561
ปี แห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการ
มาตรฐานสินค้าเกษตร สูเ่ กษตร 4.0
(Enhancing Man, Management and
Standard toward Agriculture 4.0)

เป้ าหมาย
1. เพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณน้ าเก็บกัก
2. บริหารจัดการน้ าในพื้นที่ชลประทานและสนับสนุ นช่วยเหลือพื้นที่
นอกเขตชลประทาน
นโยบาย
3. ป้ องกันภัยอันเกิดจากน้ าในพื้นที่ชลประทาน สนับสนุ นช่วยเหลือพื้นที่
ยกกระดาษ A4
นอกเขตชลประทาน พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวคิด
1. ระบบส่งน้ า/กระจายน้ า 965 รายการ
ปี 2560
2. แปลงใหญ่ 69 แปลง
ปี แห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสูค่ วาม 1. ดาเนิ นงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แผนพัฒนา ฯ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยัง่ ยืน (คุณภาพ ประสิทธิภาพ)
3. สนับสนุ นน้ าในพื้นที่ ส.ป.ก. 3
2. พัฒนาแหล่งน้ าตามศักยภาพของลุม่ น้ า
แปลง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
4. เกษตรอินทรีย ์ 2 กลุม่
4. ป้ องกันความเสียหายและสนับสนุ นการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า
1. ระบบส่งน้ า/กระจายน้ า 514 รายการ
5. Zoning by Agi- Map 5. สร้างเครือข่าย/การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ า
2.
แปลงใหญ่
149
แปลง
6. ปรับเปลี่ยนสูอ่ งค์กรอัจฉริยะ
6. ศพก. 882 ศูนย์
นโยบายยกกระดาษ A4 บวก (A4 Plus Policy)
้
้
3. สนับสนุ นนาในพืนที่ ส.ป.ก. 3 แปลง
นโยบายกระดาษ A4 + เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู ้ + การสร้าง
4. เกษตรอินทรีย ์ 12 กลุม่
ปี 2559
5. Zoning by Agi- Map 389 โครงการ เครือข่ายและการมีสว่ นร่วม
ปี แห่งการลดต้นทุน
ตัวชี้วดั
6. ศพก. 882 ศูนย์
และ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้า
1. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 427,224 ไร่
เกษตร
2. เพิ่มความจุเก็บกัก 814.67 ล้าน ลบ.ม.
3. พื้นที่เกษตรในเขตชลประทานได้รบั น้ าไม่นอ้ ยกว่า 25.25 ล้านไร่
August 2558

October 2559

October 2560

ปี 2562-2564
ปี แห่งการเดินหน้า เร่งเครื่อง สูเ่ กษตร 4.0
(Marching & Accelerating toward Agriculture 4.0)

เป้ าหมาย
1. เพิ่มพื้นที่ชลประทานและปริมาณน้ าเก็บกัก
2. บริหารจัดการน้ าในพื้นที่ชลประทานและสนับสนุ นช่วยเหลือพื้นที่นอก
เขตชลประทาน
3. ป้ องกันภัยอันเกิดจากน้ าในพื้นที่ชลประทาน สนับสนุ นช่วยเหลือพื้นที่
นอกเขตชลประทาน พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวคิด
1. ดาเนิ นงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์บริหาร จัดการ
ทรัพยากรน้ า แผนพัฒนา ฯ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวง
2. พัฒนาแหล่งน้ าตามศักยภาพของลุม่ น้ า
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
4. ป้ องกันความเสียหายและสนับสนุ นการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า
5. สร้างเครือข่าย/การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ า
6. ปรับเปลี่ยนสูอ่ งค์กรอัจฉริยะ
นโยบายยกกระดาษ A4 บวก (A4 Plus Policy)
นโยบายกระดาษ A4 + บริหารจัดการสินค้าเกษตร
ครบวงจร + เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู ้
ตัวชี้วดั
1. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 2,610,417 ไร่
2. เพิ่มความจุเก็บกัก 3,365.99 ล้าน ลบ.ม.
3. พื้นที่เกษตรในเขตชลประทานได้รบั น้ าไม่นอ้ ยกว่า 27.86 ล้านไร่
October 2561 – September 2564

Times
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4. แนวทางการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

11

4.1

กองแผนงาน

Road Map การพัฒนากรมชลประทานสูอ่ งค์กรอัจฉริยะ ที่ม่งุ สร้างความมัน่ คงด้านน้ า
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี พ.ศ. 2579

12

4.2

งานตามภารกิจ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2560 – 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เพิม่ พื้นที่ชลประทาน ไม่นอ้ ยกว่า 350,000 ไร่ต่อปี

พัฒนาแหล่งน้ า

โครงการชลประทานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ

พื้นที่ชลประทาน

แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ปี 2558-2569 เป้ าหมาย 12 ปี
เพิม่ ปริมาณน้ าเก็บกัก 4,800 ล้าน ลบ.ม. เพิม่ พื้นที่ชลประทาน 8.7
ล้าแผนยุ
นไร่ ทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (ปี 2560-2579)
เพิม่ ปริมาณน้ าเก็บกัก 13,243 ล้าน ลบ.ม. เพิม่ พื้นที่ชลประทาน 17.95 ล้านไร่

49,841,434
40,106,967
33,113,925 36,653,034
30,297,500 32,686,701
้
เพิม
่ ขึน
้
้
้
้
เพิม
่ ขึน
เพิม
่ ขึน
เพิม
่ ขึน
เพิม
่ ขึน
2,389,201

427,224

3,539,109

9,734,467

16,727,509 ไร่

(ไร่)

94,146.31
90,504.27
81,381.27 81,536.12 85,206.27

ปริมาณน้ าเก็บกัก 79,898.09 เพิม่ ขึน้ 1,483.18

เพิม
่ ขึน
้ 154.85

เพิม
่ ขึน
้ 3,670.15 เพิม
่ ขึน
้ 3,642.04
่ ขึน
้ 5,298 เพิม

(ล้าน ลบ.ม.)

การจัดรูปที่ดิน

3,453,933

12,610.09 ล้าน ลบ.ม.

12,671,520 13,115,320
้
เพิม
่ ขึน
443,800

งานจัดรูปที่ดิน

27,479,980
13,232,920 14,036,671 17,786,325
้
เพิม
่ ขึน
้
เพิม
่ ขึน
้
เพิม
่ ขึน
117,600

้
เพิม
่ ขึน
803,751

3,749,654

9,693,655

14,247,060 ไร่

(ไร่)

ก่อน ปี 57

ปี 57-60

ปี 61

ปี 62-64

ปี 65-69

ปี 70-79
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4.3 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

กองแผนงาน

14

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (ต่อ)

1. เร่งรัดการดาเนินงาน
โครงการตามพระราชดาริ

– เร่งรัดงานพระราชดาริท่ยี งั ไม่ได้ดาเนิ นการ 159 โครงการ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562

– จัดทาแผนปฏิบตั ิการและติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
15

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (ต่อ)

2.ปรับปรุงกระบวนการ
จัดทาแผนงานและ
งบประมาณทัง้ ระบบ

–

จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาลุม่ น้ าในระดับจังหวัด กลุม่ จังหวัด และระดับภาค

–

ปรับปรุงการจัดแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เช่น แผนศึกษา สารวจ
ออกแบบ จัดหาที่ดิน ก่อสร้าง แผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน แผนงานซ่อมแซมระบบ
ชลประทาน เป็ นต้น ให้มีความสอดคล้องกันและสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง

–

จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

–

ริเริ่มแนวทาง PPP (Public - Private Partnership) การร่วมทุนภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการทางาน
ชลประทาน

16

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (ต่อ)

3. เร่งรัดการพัฒนา
แหล่งน้ าและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน

– เร่งรัดการดาเนิ นการโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ให้เป็ นไปตามแผน
– พัฒนาระบบการแพร่กระจายน้ าในระดับแปลงนาให้ครอบคลุม

– จัดทาแผนงานรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
17

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (ต่อ)

4.เพิ่มประสิทธิภาพ

–

ต่อยอด SWOC ให้สามารถพยากรณ์และเตือนภัยได้อย่างแม่นยา

การบริหารจัดการน้ า

–

ปรับปรุงโครงการชลประทานที่มีอายุการใช้งานมานานให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานในปัจจุบนั

–

สร้างทางเลือกในการดาเนิ นการส่งน้ าและบารุงรักษาในงานชลประทาน

–

ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความมัน่ คงของเขื่อน (dam safety) และปรับปรุงให้มีความมัน่ คงแข็งแรง

–

วางแผนเตรียมการรับมืออุทกภัยและภัยแล้ง

–

บูรณาการความร่วมมือกับ SC ในระดับพื้นที่

–

พัฒนาสถานทีทดลองการใช้น้ าชลประทานให้เป็ นศูนย์เรียนรูแ้ ละศูนย์เครือข่ายของ ศพก. 882 ศูนย์

–

ตรวจสอบการใช้พ้ นื ที่ราชพัสดุและแก้ไขปัญหาการบุกรุกของราษฎร

–

ใช้พ้ นื ที่เขตคลองเป็ นพื้นที่แก้มลิงและขยายผลพื้นที่ลมุ่ ตา่ เพื่อสารองน้ าไว้ใช้ในยามวิกฤติ

–

พัฒนาศูนย์ศึกษาฯห้วยฮ่องไคร้และศูนย์ศึกษาฯภูพาน ให้เป็ นแหล่งเรียนรูข้ องประชาชนอย่างเพียงพอ
18

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (ต่อ)

5.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
– ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ าและ
บริหารจัดการน้ า
– สร้างขวัญและกาลังใจให้กบั ผูป้ ระสบภัยจากน้ า
– เร่งรัดการจัดตัง้ กลุม่ ผูใ้ ช้น้ า คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) และ
อาสาสมัครชลประทานให้เต็มพื้นที่ชลประทาน

– ทบทวนการดาเนิ นการโครงการ 1 โครงการ 1 ล้านบาท
19

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (ต่อ)

6.นาเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน
– นาเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ า
– พัฒนาระบบงานสู่ Digital Platform
– พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน (Big Data)

– เร่งรัดการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ทนั สมัยมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
20

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (ต่อ)

7.ดาเนิ นการ
พัฒนาองค์กรอย่าง
เป็ นระบบ

–

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางาน บ้านพัก สโมสร และอาคารจอดรถ

–

ปรับปรุงและดูแลพิพธิ ภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม

–

เร่งรัดการปรับโครงสร้างหน่ วยงาน และปรับปรุงระดับตาแหน่ งของบุคลากรให้สูงขึ้น เพื่อสร้าง
ขวัญและกาลังใจ

–

ดาเนิ นการถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ปยังผูป้ ฏิบตั ิผ่านกิจกรรม KM และ Unit School

–

น้อมนาศาสตร์พระราชาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ผ่านหลักสูตรการอบรม

–

เตรียมการเพื่อรองรับ สทนช. /พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ...

–

เตรียมการรองรับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรน้ า)

–

ส่งเสริมให้บคุ ลากรปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร (WATER for all)

–

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสวัสดิการและนันทนาการต่าง ๆ
21

กรมชลประทานเป็ นองค์กร
อัจฉริยะที่ม่งุ สร้างความมัน่ คงด้านน้ า
(Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ
ภายในปี 2579
22

5. ข้อสังการ
่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และมติ ครม.

23

ข้อสั่งการของ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และมติ ครม.
ที่ยังไม่ได้ด้าเนินการเพื่อเสนอกรม
ตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ใน
ความรับผิดชอบ
ประชุม ครม.

23 พ.ค. 60

ข้อสั่งการ

ส่งเสริมให้เกิดการใช้
ยางพาราภายในประเทศ
ประชุม ครม.

27 มิ.ย. 60

6 มิ.ย. 60

ประชุม ครม.
2.1 การน้าน้้าจากโครงการไฟฟ้าสตึงมัม
ไปใช้ในพื้นที่ตะวันออก
2.2 การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบที่ควร
ด้าเนินการเร่งด่วน
2.3 แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
กีดขวางทางระบายน้้าทั่วประเทศ

กองแผนงาน

5.1 การผันน้้าจากเขือ่ นป่าสักไปยัง
อ่างเก็บน้้าล้าตะคอง
5.2 โครงการคลองระบายน้้าหลาก บางบาลบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แก้ไขปัญหาอุทกภัย ดังนี้
7.1 ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้้าต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้้า เช่น บริเวณบึงสีไฟ
บึงบอระเพ็ด ลุ่มน้้าห้วยหลวง
7.2 จัดท้าคลองระบายน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัย ในบริเวณลุ่มน้้าเจ้าพระยา เช่น
โครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
7.3 ศึกษาความเหมาะสมและจัดท้าแนวทางการระบายน้า้ จากแม่นา้ ป่าสักลงสู่ทะเลอ่าวไทย

ประชุม ครม.

ประชุม ครม.

29 ส.ค. 60

31 ต.ค. 60

22 ส.ค. 60
ครม.สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1 เห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชย
ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการฝายราศีไศล
4.2 เห็นชอบตามที่กรมเสนอ
โครงการที่มีความพร้อมเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 61
จ้านวน 165 โครงการ วงเงิน
6,883.3070 ล้านบาท

19 ก.ย. 60
ครม.สัญจร ภาคกลาง
6.1 ปีงบประมาณ 61-62 พัฒนาแหล่งน้้าแบบบูรณาการ
 ประจ้าปีงบ 61 จ้านวน 76 โครงการ วงเงิน 6,019.7550 ล้านบาท
6.2 ปีงบประมาณ 63-69 ให้ด้าเนินการ
(1) แผนการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง
(2) แผนระบายน้้าหลากของเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก (ปรับปรุงคลอง
ชัยนาท-ป่าสัก เป็นคลองส่งน้้าคู่ขนานคลองระบายน้้า)
(3) โครงการคลองระบายน้้าหลาก บางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

28 พ.ย. 60
ครม.สัญจร ภาคใต้
8.1 กรมท้าแบบจ้าลองศูนย์น้าอัจฉริยะ
8.2 กรมด้าเนินการบริหารจัดการน้้าเพื่อ
บรรเทาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการผันน้้าออกจากพื้นที่และมี
การบ้ารุงรักษาระบบชลประทานให้
สามารถด้าเนินการได้อย่างยัง่ ยืน

24

6.

ข้อสัง่ การอธิบดีกรมชลประทาน

25

ข้อสังการอธิ
่
บดีกรมชลประทาน
(จากการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560)
รธว.

ทบทวน/เร่งรัด/กาหนดมาตรฐานการใช้ยางพาราในการทาถนนคันคลองส่งน้ า
เสนอแผนจัดทา Big Data ภายใน 22 ธันวาคม 2560

รธบ.

จัดทาแผนงานปรับปรุงถนนบนคันคลองโดยใช้ยางพาราเป็ นส่วนผสม

รธส.

พิจารณาใช้ยางพาราเป็ นส่วนผสมในการดาเนิ นงานก่อสร้างใหม่

ผอ.ปพ.

รวบรวมและสรุปพระราชดาริท่เี กี่ยวข้องกับงานชลประทานและงาน
พระราชดาริทกุ พระองค์ท่ียงั ไม่ได้ดาเนิ นการ

ผอ.ผง.

รวบรวมและสรุปข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี และมติ ครม.
ที่ยงั ไม่ได้ดาเนิ นการ

ผอ.กพร.

ดาเนิ นการปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี

นายทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน
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ถูกต้อง
รวดเร็ว

ตรงเป้ า

กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
กองแผนงาน
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Backup sheet
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ความมันคง
่
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาศักยภาพคน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม

• การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
• การสร้างความเป็ นธรรมลดความเหลือ่ มลา้ ในสังคม
• การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

• การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

• การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
5.2 วางระบบบริหารจัดการนา้ อย่างบูรณาการให้มี
ประสิทธิภาพใน 25 ลุม่ นา้ ทัง้ ด้านอุปสงค์และอุปทาน
-

-

เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณา
การ
ให้มแี หล่งกักเก็บนา้ ต้นทุนและแหล่งชะลอนา้ ทีเ่ พียงพอ
เพิม่ ขีดความสามารถในการเก็บกักนา้ และเพิม่
ประสิทธิภาพการระบายนา้ และการผันนา้ โดยขุดลอก
ร่องนา้ และแหล่งนา้ เพือ่ แก้ปญั หาอุทกภัย ภัยแล้ง
ควบคู่กบั กับแผนงานกาหนดพื้นทีร่ บั นา้ นอง
พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และการเตือนภัย และ
แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่
ปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย
สร้างการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการนา้

• การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน
• การเสริมสร้างความมันคงแห่
่
งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสู่
ความมังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน
• การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคม
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
• การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
• การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
• ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา

สร้างความมันคงด้
่ านนา้ บริหารจัดการทรัพยากรนา้ ทัง้ ระบบให้มปี ระสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั : 25 ลุ่มนา้ มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรนา้ อย่างสมดุล
: ประสิทธิภาพการใช้นา้ ในพื้นทีช่ ลประทานเพิม่ ขึ้น
: ประสิทธิภาพการใช้นา้ ทัง้ ภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มขึ้น
: พื้นทีแ่ ละมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้ม
ลดลง
: พื้นทีช่ ลประทานเพิม่ ขึ้นปี ละ 350,000 ไร่
แนวทางการพัฒนา
3.2 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาค
ส่วน โดยคานึงถึงศักยภาพ และขอ้ จากัดด้านสิง่ แวดล้อมและมิตเิ ชิงสังคมของ
พื้นทีล่ ุ่มนา้
3.2.1 เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัตทิ รัพยากรนา้
3.2.2 เร่งรัดให้มแี ผนบริหารจัดการทรัพยากรนา้ ในระดับลุ่มนา้ อย่างบูรณาการ
3.2.3 ผลักดันกระบวนการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
3.2.4 เพิม่ ประสิทธิภาพการเก็บกักนา้ และระบบกระจายนา้ ให้ดขี ้นึ
3.2.5 เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นา้ และการจัดสรรนา้ ต่อหน่วย ทัง้ ในและนอกเขต
พื้นทีช่ ลประทาน ปรับเปลีย่ นการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณนา้ เก็บกัก
ศักยภาพของพื้นที่ ความต้องการของตลาด ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การ
บาบัดและการนานา้ กลับมาใช้ซา้ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้นา้ และจัดหา
นา้ ทีย่ งั ่ ยืน

ยุทธศาสตร์ กษ. 20 ปี (5 ด้าน)

ยุทธศาสตร์ ฯ น้้า (6 ด้าน)
• การจัดการอุปโภคบริโภค

• การสร้างความมัน่ คงของน้ าภาคการผลิต
(เกษตรและอุตสาหกรรม)
• การบริหารจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย
• การจัดการคุณภาพน้ า
• การอนุรกั ษ์ฟ้ ื นฟูสภาพป่ าต้นนา้ ทีเ่ สือ่ มโทรมและ
ป้ องกันการพังทลายของดิน

• การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 -2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 (10 ด้าน )

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า
(พ.ศ. 2558 - 2579)

•
•
•
•

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (6 ด้าน)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)

แผนผังการเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนางานชลประทาน

2. การสร้างความมันคงของน
่
า้ ภาคการผลิต เกษตรและอุตสาหกรรม : การลดความ
สูญเสียนา้ ลดความเสีย่ งการขาดแคลนนา้ เพิม่ มูลค่านา้ ในพื้นทีช่ ลประทาน จัดหาแหล่ง
นา้ ต้นทุนทีเ่ หมาะสมตามศักยภาพ จัดหาแหล่งนา้ ต้นทุนเพือ่ อุตสาหกรรม เพือ่ รักษา
ระบบนิเวศ จัดทาระบบส่งนา้ ควบคุมและจัดสรรนา้ ให้สมดุลและเพียงพอ และบริหาร
จัดการความต้องการใช้นา้ ด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการ
ท่องเทีย่ ว ให้สมดุลกับนา้ ต้นทุน
3. การจัดการนา้ ท่วมและอุทกภัย : การลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมือง
พื้นทีเ่ ศรษฐกิจ การลดความเสียหายพื้นทีเ่ กษตร และสนับสนุนการปรับตัวในพื้นทีเ่ สีย่ ง
อุทกภัยซา้ ซาก โดยปรับปรุงการระบายนา้ /ทางผันนา้ เลีย่ งพื้นทีช่ ุมชนและจัดทาพื้นทีร่ บั
นา้ นอง พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งนา้ เต็มศักยภาพด้วยการเตรียมความพร้อมใน
ลุ่มนา้ ทีม่ ปี ญั หานา้ ท่วมและมีศกั ยภาพในการเก็บกัก รวมถึงการสนับสนุนการปรับตัว
และหนีภยั
4. การจัดการคุณภาพนา้ : การควบคุมระดับความเค็มปากแม่นา้ ณ จุดควบคุม การใช้
นา้ จืดผลักดันนา้ เค็ม การก่อสร้างอาคารป้ องกันการรุกตัวของนา้ เค็ม การขุดลอก กาจัด
วัชพืชต่างๆ ลดการกีดขวางการระบายนา้ และความเน่าเสียของแหล่งนา้
6. การบริหารจัดการ : มีองค์กร กฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ มีระบบ
ขอ้ มูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ สร้างความรูค้ วามเขา้ ใจต่อแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรนา้ ศึกษา วิจยั พัฒนาและฟื้ นฟูแหล่งนา้ ผิวดินและแนวทางการ
จัดการลุ่มนา้ สาขา การมีระบบติดตาม ประเมินผล การบารุงรักษาอาคาร และการ
ควบคุมการบุกรุกทางนา้

• สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร
• เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้า
• เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

• บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิง่ แวดล้อมอย่าง
สมดุลและยัง่ ยืน
• พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

เป้ าหมายหลัก
1. พื้นทีเ่ กษตรกรรมยัง่ ยืน 10 ล้านไร่
2. พื้นทีก่ ารเกษตรได้รบั การอนุรกั ษ์
ปรับปรุงและฟื้ นฟูปีละ 2 ล้านไร่
3. พื้นทีช่ ลประทานมีจานวน 49.52 ล้านไร่
แนวทางการพัฒนา
1. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่าง
ยัง่ ยืน
2. ฟื้ นฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรการเกษตร
ให้สมดุลและยัง่ ยืน
ตัวชี้วดั
1. จานวนพื้นทีเ่ กษตรกรรมยัง่ ยืน
2. จานวนพื้นทีก่ ารเกษตรได้รบั การอนุรกั ษ์
ปรับปรุงและฟื้ นฟู
3. จานวนพื้นทีช่ ลประทาน
4. จานวนพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์จากแหล่ง
นา้ นอกเขตชลประทาน
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3. วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
4. หลักการ/แนวคิด

เกษตรกรมั่นคง
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

1. ท้าให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ และใช้สหกรณ์เป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก
2. ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีความปลอดภัย
3. น้านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการเกษตรมีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
4. น้อมน้าศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5.เป้าประสงค์ : เกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (~390,000 บาทต่อคน ในปี 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ
มาตรฐานสินค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

เป้าหมาย
1. รายได้เฉลี่ย 390,000 บาท/คน
2. เกษตรกรทุกคนเป็น Smart Farmer
3. สถาบันเกษตรกรทั้งหมดมีความเข้มแข็ง ใน
ระดับ 1และ2 ร้อยละ 95

เป้าหมาย
เป้าหมาย
1. GDP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่า 1. งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ร้อยละ 3 ต่อปี
ได้รับการพัฒนาต่อยอดน้าไปสู่การใช้
2. ฟาร์ม โรงงาน และสถาน
ประโยชน์ ร้อยละ 80
ประกอบการได้มาตรฐาน
2. เกษตรกรทุกคนเข้าถึงและน้าเทคโนโลยี
3. แปลงใหญ่มีจ้านวน 14,500แปลง/90
งานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้
ล้านไร่

เป้าหมาย
1. พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
10 ล้านไร่
2. พื้นที่การเกษตรได้รับการอนุรักษ์
ปรับปรุงและฟื้นฟูปีละ 2 ล้านไร่
3. พื้นที่ชลประทานมีจา้ นวน 42.78 ล้าน
ไร่

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรและสถาบัน
เกษตรกร Smart Farmer, Smart Group,
Smart Enterprise
2. เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมัน่ คงใน
อาชีพเกษตรกรรม
3. บริหารจัดการแรงงานภาคเกษตรโดยน้า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพมาตรฐานสินค้า
2. ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรและนักวิจยั ทัง้ หมดให้
1. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
เป็น Smart officers/researchers
อย่างยั่งยืน
2. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร 2. เชื่อมโยงระบบการท้างานของทุก
หน่วยงาน
ให้สมดุลและยั่งยืน
3. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้าน
การเกษตร

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การขับเคลื่อนเกษตรให้สอดคล้องกับ
ไทยแลนด์ 4.0
2. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเกษตร
3. พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้ไปสู่
เชิงพาณิชย์

เป้าหมาย
1. พัฒนาเป็น Smart officers /
Smart researchers
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างใน
กษ.
3. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้
ทันสมัย
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รายละเอียดข้อสั่งการของ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และมติ ครม.
ที่ยังไม่ได้ด้าเนินการเพื่อเสนอกรม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมติ
คณะรัฐมนตรี
1. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 60
2. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60

ประเด็น

มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ
2.1 ให้กรมชลประทานเตรียมการวางแผนการด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การน้าน้้าจากโครงการไฟฟ้าสตึงมัมไปใช้ในพื้นที่ตะวันออกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2.2 พิจารณาแผนงาน/โครงการเร่งด่วน พิจารณาโครงการในส่วนที่เป็นไปได้และ
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้้าทั้งระบบที่ควรด้าเนินการเร่งด่วน การขุดลองคูคลอง การแก้ไข
ปัญหาเครื่องกีดขวางทางน้้า การขุดคลองระบายน้้าใหม่ การส่งน้้าที่มีน้าท่วมขัง
ไปยังพื้นทีเก็บกักหรือพื้นที่ขาดแคลนน้้า
2.3 ส้ารวจและด้าเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน กีดขวางทางระบายน้้า
ทั่วประเทศในจุดต่างๆ ให้แล้วเสร็จในปี 2560
3. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม ส้ารวจความต้องการใช้ยางพาราภายในหน่วยงาน เพื่อจัดท้าแผนส้าหรับการเสนอ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60
รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยางพารา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพารา
ภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น
4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 60
(ครม.สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

4.1 เห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ฝายราศีไศล โดยใช้งบประมาณค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหา
ที่ดินของกรมชลประทาน
4.2 เห็นชอบตามที่กรมชลประทานเสนอโครงการที่มีความพร้อมเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 165
โครงการ วงเงิน 6,883.3070 ล้านบาท

ความคืบหน้าการด้าเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

ส้านัก/ส้านักงาน/กอง/กลุ่ม/ศูนย์

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

อยู่ระหว่างด้าเนินการ
4.1 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

สชป.1-10, สชป.12 และ
สชป.14-17
4.1 สมด.

4.2 กองแผนงานตรวจสอบโครงการที่มี 4.2 สชป.5-8 สบก. สพญ.
ความพร้อม จ้านวน 161 โครงการ วงเงิน และกพก.
6,683.3070 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เสนอ กนช. เพื่อพิจารณา
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รายละเอียดข้อสั่งการของ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และมติ ครม.
ที่ยังไม่ได้ด้าเนินการเพื่อเสนอกรม (ต่อ)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมติ
ประเด็น
ความคืบหน้าการด้าเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะรัฐมนตรี
5. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ใน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด้าเนิน
โครงการผันน้้าจากเขือ่ นป่าสักไปยังอ่าง
คราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายใน เก็บน้้าล้าตะคอง อยู่ในระหว่างศึกษา
ส.ค. 60
เดือน มกราคม 2561 ให้สามารถเริ่มด้าเนินโครงการระบายน้้าที่สา้ คัญ ดังนี้
ความเหมาะสม ปรากฎในแผนมติ
5.1 สบก.
5.1 การผันน้้าจากเขื่อนป่าสักไปยังอ่างเก็บน้้าล้าตะคอง
คณะรัฐมนตรี. เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 60
5.2 สอส. สพญ.
5.2 โครงการคลองระบายน้้าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ครม. รับทราบความก้าวหน้าในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัย และ
60 (ครม. สัญจร ภาคกลาง)
ข้อเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการในพื้นที่ภาคกลาง (Area-Based) จ้านวน
10 พื้นที่ เพื่อให้มีความชัดเจนในการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามที่ คณะกรรมการน้้าแห่งชาติ (กนช.) เสนอ
6.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าแบบบูรณาการ ที่ 6.1 กองแผนงานตรวจสอบโครงการที่มี 6.1 สชป.10-14 , สอส. และก
กรมชลประทานได้เสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ ความพร้อม จ้านวน 70 โครงการ
พก.
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 76 โครงการ วงเงิน 6,019.7550 ล้าน วงเงิน 4,368.8992 ล้านบาท ปัจจุบัน
บาท
อยู่ระหว่างเสนอ กนช. เพื่อพิจารณา
6.2 (1), (2) ต้องด้าเนินการศึกษาความ
6.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2569 ให้ด้าเนินการ
เหมาะสม
6.2 (1), (2) สบก.
(1) แผนการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง
(2) แผนระบายน้้าหลากของเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก (ปรับปรุงคลองชัยนาทป่าสัก เป็นคลองส่งน้้าคู่ขนานคลองระบายน้้า)
6.2 (3) สพญ. เสนอขอตั้งงบประมาณ
(3) โครงการคลองระบายน้้าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2562
6.2 (3) สอส. และสพญ.
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รายละเอียดข้อสั่งการของ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และมติ ครม.
ที่ยังไม่ได้ด้าเนินการเพื่อเสนอกรม (ต่อ)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมติ
ความคืบหน้าการ
ประเด็น
คณะรัฐมนตรี
ด้าเนินงาน
7. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดังนี้
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 60 7.1 ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้้าต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้้า เช่น บริเวณบึงสีไฟ บึง
บอระเพ็ด ลุ่มน้้าห้วยหลวง
7.2 น้าโครงการเกี่ยวกับการจัดท้าคลองระบายน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัย ในบริเวณลุ่มน้้า
เจ้าพระยา เช่น โครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอ
อยู่ระหว่างด้าเนินการ
คณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
7.3 ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาจัดท้าแนวทางการระบายน้้าจากแม่น้าป่าสักลงสู่ทะเลอ่าวไทย
เพิ่มเติมอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการที่เกี่ยวข้องให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกระทรวงการคลัง
เพื่อด้าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
8. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน และให้หน่วยงานที่
(ครม.สัญจร ภาคใต้)
เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป โดยมอบหมายให้กรมชลประทานบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 การติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ข้อสั่งการ: มอบหมายกรมชลประทานท้าแบบจ้าลองศูนย์
น้้าอัจฉริยะ เพื่อคาดการณ์ปริมาณน้้าในมิติต่างๆ และวางแผนบริหารจัดการน้้าเพื่อป้องกันผลกระทบจาก
อยู่ระหว่างด้าเนินการ
อุทกภัยของเมืองหาดใหญ่ รวมทั้งประเมินขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการน้้าเพื่อการป้องกัน
อุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
8.2 โครงการบรรเทาอุทกภัย ข้อสั่งการ: มอบหมายกรมชลประทานด้าเนินการบริหารจัดการน้้าเพื่อ
บรรเทาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผันน้้าออกจากพื้นที่และมีการบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน
ให้สามารถด้าเนินการได้อย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ

7.2 สพญ.

7.3 สบก.

8.1 สบอ.

8.2 สบอ.
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โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ที่ยังไม่ได้ด้าเนินการก่อสร้าง

พระราชด้าริในพระองค์ การด้าเนินการก่อสร้าง
901

แผนด้าเนินการ ปี 61
ตั้งแต่ 62 เป็นต้นไป
แผนด้าเนินการ ปี 61
ตั้งแต่ 62 เป็นต้นไป
แผนด้าเนินการ ปี 61
ตั้งแต่ 62 เป็นต้นไป

ร.10
905
รวม

จ้านวน (โครงการ)
34
43
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39
27
159
ข้ อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 61
38

